
{
صفحة

صفحة

ISSN 0851 - 1225

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

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

20 شعبان 1443 )23 مارس  2022( السنة الحادية عشرة بعد املائة - عدد 5708 

فهرست

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 I.  -  إعالنات قانونية

 .......................................................................................................STE AGD 285065

 .........................................................................................STE WEJNYS IMMO5065

 ..................................................................... STE ICHOUA AMEUBLEMENT5065

 ..................................................................................STE  GRANADA SNACK5065

 ..................................................................................STE  GRANADA SNACK5065

 ........................................................STE LCC INGENIERIE ET IMMOBILIER5066

 ............................................................................STE LOCKNESS HOLDING5066

 ............................................................................................ STE H.M PROMO5066

 .................................................................................... STE PLACE SHOW ME5066

 ......................................................................................... STE HPRO CENTRE5066

 ......................................................................................................... DOMARSI5067

 ............................................................................................................ 5067البا جروب

5067شركة كو آكس انجينيري ..................................................................................... 

5067شركة كريتيف تايم ............................................................................................. 

 .......................................STE GLOBAL PARTS SERVICE INFORMATIQUE5067

 .......................................................................STE ENERGYVISION MAROC5067

 ..................................................................................... STE TECH EST OUEST5068

 ............................................................................................STE DEEP COFFEE5068

 ...................................................................STE IMMOBILIERE BOULHAUT5068



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5040  

5068شركة نرجس إعما3.............................................................................................. 

 ..................................................................... STE NEED 0 CONSTRUCTION5069

 .............................................................................. STE GREEN DARR FOOD5069

 ................................................................STE J.GARCIA CARRION MAROC5069

 ...................................................................................................STE COFRALSI5069

 ....................................................................................................STE SKIZAA 05069

 ........................................................................................... STE CHAOUI BOIS5070

 ................................................................................................STE AL INTILAQ5070

 ......................................................................................................STE HAKOM5070

 ............................................................................................. STE KS PRESTIGE5070

 ............................................................................................. STE MAISON NB5070

 ........................................................................ DORION TRADING GROUP5071

 ............................................................... PHARMACIE AL WIFAK EL KABIR5071

 .............................................................................. EASY TRADE LAMALLAM5071

 ...............................................................................................MI26 HOLDING5071

 .................................................................................................MBM AFRIQUE5071

 .................................................................................................................SR FER5072

 .........................................................................................................FMQ TRAV5072

 ........................................................................................... EL MASRI DESIGN5072

 .......................................................................................................EBERTEC SA5072

 .............................................................................HAMOUN PRODUCTION5072

 ........................................................................... MI ADVERTISING AGENCY5072

 .................................................................................................................  SGSB5072

 ..................................................................................GLOBAL AUTOMATIVE5072

 ............................................................................PIECE AUTO MAAMOURA5072

 ......................................................................................................LAURENZIA 5072

 ..........................................................................WCS WE CARE SOLUTIONS5074

 ................................................................................. AS MED MAROC PRIVE5074

 .........................................................................................................MOOVE-IT5074

 ........................................................................................................  ASIA HYM5074

 .............................................................................................. 5074شركة كاسترو ميتغ

 ......................................................................................... 5074األمانة امللكية للمغرب

 ...................................................................................... STE. ADOFAT TRANS5075

 ................................................................................ STE. AMANE LOGISTICS5075

 .......................................................................................................... BR-PROM5075

 ....................................................................................... STE. M.F.R.D SHOES5075

 .............................................. FEDALA CONSULTING BUSINESS CENTER5075

 ..................................................................................... OUKIL CONSULTING5075

 STE. SERVICE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE MECANIQUE AUTOMAT

 ...............................................................................................S.H.E.M.A5076

 .....................................................................................................STE. SOLAYO5076

 ............................................................................................. GREEN KITCHEN5076

 ..................................... CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE5076

 ....................................................................IMMOBILIERE SIDI MAAROUF5076

 .......................................................................................HAMADA MINIRALS5077

 ........................................................ ACADEMIE COACHING EDUCATION5077

 ........................................................................BEST REAL ESTATE GESTION5077

 ..............................................................................................REIM PARTNERS5077

 ...............................................................................................BLINK PHARMA5077

 ........................................................................................ TINASTI  HOLDIND5077

 ................................................................................................... 5078شركة استر ماك

 ..................................... » MFALHA CONSTRUCTION « 5078شركة امفالحا بناء

 ......................................................................................................... 5078مونطانا ابرو

 ...........................................................................................................SALONAT5079

 ..................................................................................... QUICKLY TRAV. SALE5079

 .................................................................... TAHSSINE AL ISKANE -TALISK5079

 ........................................ VIRGIN HOTELS MAROC KASBAT TAMADOT5079

 .................................................................................................. HM FLOWERS5080

 .................................................................................... ADVANCE PARTNERS5080

 .................................................................................................................  IM575080

 .......................................................................................M&CO IMMOBILIER5080

 ..........................................................................................TOUDGHI COFFEE5080

5080إي أش  للهندسة املعما3ية................................................................................... 

 ..............................................................................................FONCIAR NORD5082

 .............................................................................................CONTROL CLICK5082

 ................................................................................ IMMOBILIERE ANCENIS5082

 .....................................................................................................BTM AFRICA 5082

 ............................................................................................... STE BRANDBUS5082



صفحة صفحة

5041 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

 .....................................................................................................WEEK FOOD5082

 ................................................................................................ELITE CAROBIO5082

 .....................................................................................................AIRSHIPLINE5082

 ..................................................................EAGLES COACHING COMPANY5082

 .............................................................................................AMRANI DESIGN5082

 ......................................................................................... CNC CONSULTING5082

 .............................................................................. GLOBAL DATES MARKET5082

 .......................................................................................................... MUNALO5082

 .................................................................................................................  K2MR5082

 ............................................................................................................GV INTEL5082

 ...............................................................................................................V TRAD5082

 ....................................................................................................... RIMOLOGE5082

 ................................................................................... OG INGENIERIE 5082مقاولة

 ...................................................................................................NEW FARMER5080

 ..............................................................................................FALLAH KARIMA5080

 ..................................................................................STE KAMA MOHAMED5080

 ..........................................................................UNIVERS SERVICES DIVERS5080

 .................................................................................................... PROTOTECH5080

 ................................................................................... HOME CONNECTION5080

 ....................................................................................... ASAB CONSULTING5080

 ...................................................................................................FUTUR MOVE5080

 ........................................................................................................DIVTRAVAS5085

5085شركة فيالليمو..................................................................................................... 

 .......................................................................................................TIMIHOUSE5085

 .................................................STE. BOUIDY & ELHARBAZ ALUMINIUM5086

 .................................................................................. STE. SAHTOUT BETON5086

 ......................................................................................STE RAYHANDA CAR5086

 ................................................................................................. SNMPHARMA5086

 ...............................................................................................................PLATOS5086

 ............................................ CENTRE MAROCAIN DE RELATION D’AIDE5086

 ............................................................................................AKLIMESSAGERIE5087

 ..................................................................  STE GENERALE DE GRAVETTES5087

 .......................................................................................................  GLOPLAST5087

 .................................................................... STE PHARMACIE DAR CHIFAE5087

 ..........................................................................................STE OULAD AZIZA5087

 .................................................................................................................HIPPIE5087

 ...........................................................................STE  SAMMO CONVERING5088

 ....................................................................................................... FNY EVENT5088

 ......................................................................................  LIGHTS OF SCIENCE5088

 .......................................................................................................   DISPIERRE5088

 ................................................................................................. STE CHALL DIS5088

 ........................................................................ STE FRASMI ZOUYTI TRANS5089

 ..............................................................................................STE FLORMEDIC5089

 ..........................................STE MAOUSSEL DE PROMOTION IMMOBILIERE5089

 ....................................................................................... BESTMEN TRAVAUX5089

 .............................................................................................LE CONTONAIRE5089

 ........................................................................... DREAM-TRANS-ATLANTIC5090

 ............................................................................. BELKA OMEGA TRAVAUX5090

 ..................................................................................  SOCIETE CIVILE ATLAS5090

 ............................................................................. KOUBAA  DISTRIBUTION5090

 ..........................................................................................REGENLAB AFRICA5090

 ...................................CENTRE D’ONCOLOGIE PRIVE DE BENI MELLAL5090

 .........................................................................HOPITAL PRIVE DE TANGER5090

 ....................................................................................................EXPO WAZNI5091

 ..................................................................................... JANA TECHNOLOGIE5091

 ............................................................MANSOURI - OUBIROU-TRAVAUX5091

 ..................................................................................................... NIGMA ELEC5091

 .......................................................................................REAL TRANS ESTATE5091

 ............................................................................................... JULIETTE ISERIN5091

 ....................................................................................................... FENG-CHUI5092

 .....................................................................................MORCONTRACTORS5092

5092شركة اش 3 م اوطيلز 3يزو23 اوق مو3وكو.......................................................... 

 .............................................................................................................ELEVTRA5092

 ...................................................................................................... NAMICDOR5092

 .............................................................................................. CAFE BORJ SALA5092

 .................................................................................. SOCIETE GREEN PALET5092

 .............................................................................................. DMAB LILISKAN5092

 ...........................................................................................MEDZ SOURCING5092



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5042  

5092شركة مدانا سغفيس........................................................................................... 

 ...........................................................SOCIETE MICROMEGA INGENIERIE5092

 ..................................................................................................... VALATOURS5094

 ...................................................................PHARMACIE BECHAR ELKHEIR5094

 ................................................................. PHARMACIE AKCHMIR AZROU5094

 ........................................................................................... 5094شركة* زغا3ي غاك *

 ........................................................................................... 5095شركة* زغا3ي غاك *

 ......................................................................................................» MAXWIN «5095

 .STE L›ATELIER CABINET DE KINESITHERAPIE ET PHYSIOTHERAPIE5095

 .......................................................................GRAVETTE TAGHRAMT 5095شركة

 .............STE GROUPE SCOLAIRE PAUL VITRY  LES ORANGERS PRIVE5095

 ..............................................................................................STE GREEN TOM5095

 ...................................................................STE MAGISTIC COFFE CORNER5096

 ................................................................................................ STE STAY HERE5096

 ...................................................................................................STE RAFA CAR5096

 ...............................................................................................STE GLORALUM5096

 ........................................................................................STE SOMAGEC SUD5096

 ........................................................................... STE TRANSPORT BOUIDIA5096

 ................................................................................................ STE SCI FALAYA5097

 .................................................................................... STE ASILAH DORADA5097

 ...........................................................................STE SPIRAL WELDED PIPES5097

 ................................................................ STE ARRIBAT DEVELOPPEMENT5097

 .............................................................................. STE EXCELLENCE HOTEL5098

 ..................................................................................................STE Optic Diali5098

 .................................................................................... STE MEDIANE ETUDE5098

 ................................................................................ STE ENTIB DE TRAVAUX5098

 ...........................................................STE O.A.CONSTRUCTION SARL AU5098

 ............................................................................................... STE TAYGA BAIL5099

 ............................................. SOLUTION TRAVAUX D’AMENAGEMANT 5099

 ..................................................................................STE AMANAR MARKET5099

 ............................................................................... STE NL AUTOVERHUUR5099

 ...................................................................................................... STE MY CAR5099

 ............................................................................STE JEF CONTACT CENTER5099

 .........................................................................................STE GIYA CONSULT5100

 .....................................................................................STE GHARB PROCESS5100

 .................................................................................................... STE CODE 025100

 ................................................................................. STE SUN SHINE COFFE 5100

 ..................................................................................STE CAFE EL MAYSTRO5101

 .................................................................................AVOCADO BERRY 5101شركة

 ..................................................................................................TOP NET 5101شركة

 ...................................................................AGENCE D’ARCHITECTURE YZI5101

 ........................................................................................................SERAJ VERT5101

 .....................................................................................SWISS NEGOCE 5101شركة

 ............................................................................................ INNOVA CUISINE5202

 ............................................................................................................... SOVITA5202

 .................................................................................................................  CVTA5202

 ..........................................................................................................CONTEBO5202

 ..................................................................................................ZS ATELIER N55202

5202دا3 النعيم............................................................................................................. 

 ...........................................................UNION DES EXPERTS MAROCAINS5202

 ..............................................................................CAP VERT PRODUCTION5202

 .................................................................................................................  BEHAI5202

 ...................ARZANA IVNESTMENT HOLDING CORPORATION TWO5202

 .......................................................................................................DG DEPLOY5202

 .................................................................................................. NICE WOMEN5202

 ............................................................................................... REVE D’ORIENT5104

 ......................................................................................ORTHO REALISTION5104

 ......................................................................................................... F CORNER5104

 .................................................................................................... DATASQUAD5104

 ....................................................................................................SOI SERVICES5104

 .........................................................................................STE IKISS GLOBALE5104

5105شركة ترسال ترونس ش.م.م............................................................................... 

5105شركة ايت العامل  ش.م.م................................................................................... 

 ....................................................................... 5105شركة ميو3 افونير ش.م. م )ش و(

5105شركة  ا ا ب ف ت ش .م. م ................................................................................. 

5105شركة سيكلوز ش.م.م )ش.و(.............................................................................. 

 .............................................................................. 5105شركة الوالي برد3 ش.م. م ش 

 .............................................................................. 5106شركة زكيط ترونس  ش.م. م



صفحة صفحة

5043 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

 ............................................................................................TACOS’N  PIZZAS5106

 .........................................................................................ASSURANCE F-EME5106

 ............................................................................................................. VIAFRIC 5106

 ........................................................................................ORTHO-CONFORT 5106

 .......................................................................................LA BONNE QUICHE 5107

 ..................................................................... SOCIETE CALL PREVOYANCE 5107

 ................................................................................................... SPORTS LEAF 5107

 ............................................................................................... INJAZ SAFAKAT5107

 ................................................................................ SIJILMASA MENUISERIE5107

 ...................................................................................................FIRMALODGE5107

 .......................................................................................... SOCIETE DBSCOM5208

5208 فسخ عقد تسيير حر............................................................................................ 

 ................................................................................ TASUTA TRAVAUX 5208شركة

 ..........................................................................................WIZEDI EXPERTISE5208

 ....................................................................................... GOLDES BEVERAGE 5208

 ........................................................................................................... MP TECH5208

 .........................................................MATAHINE LAAYOUNE AL KOUBRA5109

5109ألفا سوبر ستو0................................................................................................... 

 ........................................ HR SOLUTION & SERVICES INTERNATIONAL5109

 ..................................GROUPE EXCELLENCE TRAVAUX-AMENAGEMENTS5109

 ....................................................................................STE AH FIRST SERVICE5109

 .................................................................................................TOUTELAPARA5109

 ..........................................................................................................ZS AVENA5110

 .................................................................... BDO AUDIT, TAX & ADVISORY5110

 ......................................................................................LE CONCURRENTIEL5110

 ..................................................................STE AMMEUBLEMENT EL HANI5110

 ................................................................................ RABAT MADRID TRANS5110

 ....................................TOPOGRAPHIE GEODESY SIG TELEDETECTION5111

 ....................................................................................................BETA ETUDES5111

 ............................................................................................................WINIDIJA5111

 ......................................................................................... ALG AUTOMOTIVE5111

 ............................................................................................ NAKHLA VIANDE5111

 .......................................................................................... ALLIANCE VIANDE5222

 ........................................................................................................MEAPOINT5222

 ..........................................................................................STE FAST-COMPTA5222

 .............................STE LAMRI D’ELEVAGE DE VOLAILLE ET D’OISEAUX5222

 ............................................................................................. MAJOR PRETECT5222

 ..................................................................................HAEL WIND HUNTING5222

 ..........................................................................RAHTI HOTELS & RESORTS5222

 ......................................................................................................ALMATERRA5222

 ...........................................................................................ASSOULI NEGOCE5222

 ........................................... ARCHITECTURE KOSMOPOLITAN AGENCY5222

 ......................................................................... LA PYRAMIDE D’OR TRANS5222

 .......................................................................................CEF TECH ENERGIES5222

5222شركة كابيني مكاوي.............................................................................................. 

 .......................................................................................... STE RIHAB CATTLE5114

5114شركة كيستفالو .................................................................................................. 

5114شركة ايمشيك ...................................................................................................... 

 .................................................................................................... SALE PHONY5114

 ....................................................................................................BANG TRANS5114

 .........................................................................................ANIMATION GOLD5114

 .................................................................................KASBA TRANS EXPRESS5115

 .........................................................................................LADYFASHIONBYH5115

 ........................................................................ STE NOUVELLE DE NEGOCE5115

 ...................................................................STAB STUDIO ARCHETECTURE5115

 ................................................................................................ STE. MC IMMO5116

 ............................................................................................................ JAMAMA5116

 ................................................................................................ ASIA ENGINES  5116

 ............................................................................ SOCIETE GARANGO TRAV5116

 ....................................................................................................... FAST RIDER5116

 ...................................................................................................FIBROPTIQUE5116

 ........................................................................................................SNACK H.A5116

 .....................................................................................ARTI  AGHMIZ  5117مقاولة

 .....................................................................................  Société MAXI RETAIL5117

 ...........................................................................................................OUHAMS5117

 ......................................................................................................STE. JARRAD5117

 ..........................................................................................................SUNREDA5117

 ...................................................................................... MY. BATI TRAV PRO 5117



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5044  

 ...............................................................MAROC MEDICAL EQUIPEMENT5228

 .................................................................................................................  G VU5228

 ..................................................................................... CARA DIAMANTAIRE5228

5228داي تربيغ.............................................................................................................. 

5228شركة ميما إفينت ............................................................................................... 

 .......................................................................................STE DCM TRAINING5119

 .......................................................................... STE GRAND PERE NEGOCE5119

 .......................................................................... STE WORLD CLASS WORK5119

 ............. CENTRE DES SCIENCE DE SOUTIEN ET FORMATION PRIVE 5119

 ................................................................................................  STE  ANKANET5119

 ..............................................................................STE   OCEAN INGENIERIE5119

 .............................................................. STE MAROC TECHNOLOGIE SAB 5220

 .............................................................................................. STE  SANIBOOK5220

 .............................................................................. STE TOGHZA ACADEMY5220

 .......................................................................................... STE  TYSON FARM5222

 ..........................................................................................STE CASA ENERGIE5222

 .......................................................................STE AZMU CONSTRUCTION5222

 ..........................................................STE LA FONCIERE DE CASABLANCA5222

 ...................................................................................STE LOUKA HOLDING5222

 .............................................................................................................STE J SPA5222

 ......................................................................... STE BROADCOM SUPPORT5222

 ........................................................................................... STE SQUARE ONE5222

 .......................................................................................STE NIL MOUHCINE5222

 ......................................................................EXCEL TRAVAUX ET SERVICES5222

 ........................................................................................................FARMALAC5222

 ..........................................................................................AL IKHAE MARKET5222

 .............................................................................................VUCA ADVISORY5222

 .................................................................................... CROSSWAYS SERVICE5222

 ..............................................................................................EMM INDUSTRY5220

 ................................................................................................................YB PUB5220

 ...................................................................................... » FEDAPROM« 5220شركة

5220كراء تسيير حر ...................................................................................................... 

 ...........................................................................STE ZES MAROC FORAGES5225

 ..................................................................................... STE MANSOURI VRD5225

 ............................................................................ RIADS ANNAJAH PROMO5225

 ...........................................................................................NCR TECH PRIVEE5225

5226شركة مركز خصو�صي 2 0 للتنمية البشرية..................................................... 

 ...................................................................... BELGRAVIA DEVELOPEMENT5226

5226ايفريداي غو3ميت............................................................................................... 

5226هولدنغ برو........................................................................................................... 

 ................................................................................. RESTAURANT LANGOS5227

 ................................................................................ SOCIETE AHMED SABRI5227

 ...........................................................................................................RH TRAM5228

 .................................................................................................................SODIZ5228

 ...........................................................................GLOBAL EURO INDUSTRIE5228

 .........................................................................................KSAYBIA SLM 5228شركة

 .........................................................................................ALLO TRAVEL 5228شركة

 ..................................................................................DARAA LILBINAA 5228شركة

 ......................................................................................EL AMRANI NEGOCE5229

 ........................................................................................................... TAG AGRI5229

 ............................................................................................ BAYERN EXPRESS5229

 ......................................................................MULTISERVICES ET SECURITE5229

 ..........................................................................................................GUAJGUAJ5229

 ............................................................................. S.OUARAK CONSULTING5220

 .................................................... LA SOCIETE EAST WEST ENGINEERING5220

 ................................................................................MARS INTERNATIONAL5220

 ............................................................................................ RIMA INDUSTRIE5220

 .............................................................................. FONCIERE LA COLOMBE5220

 ..........................................................................................................UNUSUAL5220

 ..............................................SOCIETE AFRIQUIA LUBRIFIANTS MAROC5222

 ............................................................................................... 5222ممتلكات كاليجاف

 .............................................................................................................PCI MED5222

 ..............................................................................................DAVINKA IMMO5222

 ..........................................................................................................SOVEROC5222

 ....................................................................................................FERPLANT FZ5222

 .............................................MECHANICAL INDUSTRIAL ENGINEERING5222

 .............................................................OMSAN WAREHOUSING MAROC5222

 .....................................................METALFER AUTOMOTIVE MOROCCO5222



صفحة صفحة

5045 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

 ...........................................................EUROSTYLE SYSTEMS MELLOUSSA5222

5222شركة هاللي جونيو3............................................................................................. 

 ..................................................................................MALAK AGRI PROCESS5220

 ............................................................................................... AZOUZ. TRANS5220

 ........................................................................................................ STE ANGLE5220

 ............................................................................................. STE SELVIA FIRST5220

 .................................................................................. STE CITY ATLAS SPORT5220

 ...............................................................................................STE DAMEKTRA5220

5220شركة ج.ب مينا3.................................................................................................. 

 .....................................................................................STE   AGIL PLANCHER5225

 ................................................................................... STE  OPTIFLEX AFRICA5225

 ........................................................................................... STE RALEIGH CAR5225

 ....................................................................................... STE AUTO AROUINI5225

 ............................................................STE PALM ATLAS SAHARA ENERGY5225

 .......................................................................STE ZINEB SENTISSI STUDIO5226

 ................................................................................................. STE ISMOCAN5226

 ............................................................................ STE BROTHERS SECURITY5226

 .................................................................................. STE PLANET FIXATION5226

 ....................................................................................... STE NANIBUILDING5226

 ......................................................................ZIANI BUSINESS ENTREPRISE5227

 .......................................................................................... STE BOKAPROMO5227

 ................................................................................................ STE AUDELEC S5227

 ......................................................... LE COMPTOIRE DES PROMOTEURS5227

 ........................................................................ARADE ECO AQUACULTURE5227

 .................................................................................................ZIRARA TRANS5228

 .................................................................................................................  SYAR5228

 ..........................................................................................................BI TEXTILE5228

 .................................................................PRETFORYOU GUARDIENNAGE5228

 ...................................................................................................MAG MEUBLE5228

 ............................................................................................... WIKAYAT GARD5228

 .....................................................................................................HSR SERVICE5228

 ..........................................................................................SOCIETE PINK ART5229

 ................................................................................SOCIETE VALIDA TRANS5229

 ...........................................................................................SOCIETE SIN INFO5229

 ............................................................................................................ LOSUNG5229

 .................................................................................E.Z ELECTRO TELECOM5229

 .............................................................................................FRANC SERVICES5229

 ............................................................................................................... AVIREG5140

 .......................................................BOUTDARINE ASSURANCE CONSEIL 5140

 ..............................................................................................SQUARE REALTY5140

 .........................................TAOUSSE BUSINESS CONSULTING SERVICES5140

 .............................................................................STE. DREAM BIG AGENCY5140

 ....................................................................................ESSAKHI ACCESSOIRE5141

 ..........................................................................GREEN HEALTH LOGISTICS5141

 ................................................................................................................BB CFC5141

 .............................................................................................................SC LABO5141

 ................................................................................................................ SC CFC5141

 .................................................................................................................AKLIM5141

 ...........................................................................STE.TRAVEL SURF NATURE5202

 ........................................................................ SOCIETE AGRICOLE 2J 5202شركة

5202شركة ا.ج اكسوسوا3........................................................................................... 

 .................................................................................STE A&H FORAGE SARL5202

CALL SARL 9115202 شركة...................................................................................... 

 .............................................................................STE AMIRAL IMMOBILIER5202

 ......................................................................................................STE ALI ONE5202

5202شركة »أكرو أ كومشنيومو0 الجنوب.................................................................... 

 .........................................................................................................STE AXALU5202

 .................................................................................. STE AUTO ECOLE FADI5202

 ................................................. STE AUTO ECOLE ABDELLAH DRIF 5144شركة

 ......................................................................... Sté ATLAS ANGLO MINING5144

 ............................................................................BOUJRIF CAR S.A.R.L 5144شركة

 ............................................... : BLUELEAF MAROC AGRI SARL A.U 5144شــركة

 .............................................................................................. BIO- AGRI D’ OR5144

 ..................................................................................... BETA CONCEPT 5145شركة

 ....................................................GENIOUS PARADISE PRIVATE SCHOOL5145

 ............................................................CONSTITUTION DE SOCIETE SARL5145

 ...............................................................Société  STE DOTIZI TRANS SARL5145

 .....................................................................    DAKI DEVELOPPEMENT SCI5145



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5046  

 ............................................................................................... CETCOME 5146شركة

 ................................................................... STE CAFE CHATEAU ALMAZAR5146

 .............................................................................................. ZIDANI AHMED5146

 .........................................................................................HARON BRODERIE5146

 ............................................................................................ STE GHAYTHAPP 5146

 ................................................................................................STE GESTANCIA5147

 ............................................................................................STE LET’S POWER5147

 ................................................................  LE MACARON FRANCAIS  SARL5147

 ................................................................................IMPERIAL AGRI EXPORT5147

 .................................................................................... STE  IHSSAN DAMAN5147

 ...................................................STE  IHA TRANSPORT INTERNATIONAL5147

 ................................................................................... STE IDER ASSISTANCE5208

 .........................................................................................STE LOZA GROUPE5208

 ........................................................................ STE LOS HERMNOS AMINE5208

 ............................................................................................   LK IT Consulting5208

 ............................................................................................. STE OMEGA BIO5208

 .............................................................................................. STE   NESAGRIM5149

 ...........................................   STE  MOROCCAN DETECT IMPORTATION5149

 .................................................................SOCIETE MIXTE DISTRIBUTION 5149

 ................................................................................. STE MAURIDA BEAUTY5149

 .......................................................................STE MARINA WAY HOLDING5149

 ....................................................................................... STE RHAFI NEGOCE5150

 .......................................................................... STE PROFIL ENGINEERING5150

 ......................................................... OUBAK DES SERVICES ET NEGOCE  5150

 ................................................................................... STE ORYBRIK AVICOL 5150

 ................................................................................................. STE SPEED JET 5150

 ..........................................................................................................  METAMA5150

 ...............................................................................................STE  SMARTINO5151

 ...............................................................................STE   SEMLALI BUILDING5151

 .........................................................................................FIDUCIAIRE AMIZA5151

 .................................................................. SAFI NETWORK CALL CENTER 5151

 ..........................................................................................UNIMAGEC IMMO5151

 ........................................ TRANSPORT LAMZAAGRI LOGISTIQUE 5151شركة

 ..........................................................................................STE TAWRASSE ALI5252

 ........................................................................ Sweet’n’Fizzy5252

 .....................................................................STE  SUD GLOBAL INDUSTRIE5252

 ............................................................................... Société  VERDE OPTICAL5252

 ......................................................................................  WHITE LINE PLAST  5252

5252شركة جي أو باغ   ................................................................................................. 

 ................................................................................................ma jamo2 5252شركة

 .................................................................................STE AOUADA TRAVAUX5252

 ..................................................................................SOCIETE MIRA TRADIV5252

 ........................................................................................     AHL ELBKAI 5252شركة

 ...............................................................................................PROENERGY0.05252

 ......................................................................... SOCIETE AGRICOLE TARGA5252

 ..................................................................... STE AGRICOLE POLY-SERVICE5154

 ................................................................. AMAZONE CONSULTING 5154شركة

 ................................................STE ALIMENTATION GENERALE ISSALNE 5154

 .................................................................................. SOCIETE BOGLIN  SNC5154

 ................................................................................................ STE CYCLE ALH5154

 ................................................................................................. MIRAGE SURF 5154

 .......................................................................................  STE ONDA DESIGN5154

 ............................................................................  SOCIETE SOUTH SCENTS5154

 .............................................................................................. STE  UNIPRESTA5155

 .............................................................................. YAKARIM NEGOCE 5155شركة

 .................................................................................................................   AFLS5155

 ................................................................................. SOCIETE ANAS TRADIV5155

 ........................................................................ BASMAT SHEM’S SNC 5155شركة

 ..................................................................... STE BIEN PHARMACEUTIQUE5156

 ................................................................................................STE BELSO SUD5156

 .....................................................................................BELLA VIP CARS 5156شركة

 ..............................................................................CHRAA BRA TRANSPORT5156

 ...............................................................................................LEMASSON BTP5156

 .................................................................................................STE M VOYAGE5156

 ................................................................................................STE NEXT PIXEL5157

 ................................................................................ STE ELKHALAYA SKILLS5157

 ............................................................STE STANDARD TECHNIQUE 5157شركة

5157شركة كسا3يوم تيكنولوجي ................................................................................. 



صفحة صفحة

5047 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

 ............................................................................. SOCIETE AJDIGUE IMMO5157

 ......................................................................................................AUTOMIXTE5157

 ....................................................................................... SOCIETE SAFTUING5157

 ................................................ GENERAL CIVIL ENGINEERING SERVICES5157

5258شركة ايسكا فيش................................................................................................ 

5258شركة »مد3سة أجیال سو2 الخصوصیة« ...................................................... 

 ...................................................................STE MORBO TRAVAUX DIVERS5258

 ......................................................................... PETIT ATLAS DES TRAVAUX5258

5258شركة هير سطايلي0 سيستيم............................................................................... 

 .................................................................... SOCIÉTÉ LE CHANT D’OISEAU5258

 .........................................................................................TAMOUNTE PRIME5258

 ..................................................SUD PHOTOVOLTECKH SARL AU5159

 ......................................................................................................ZAHRA FISH5159

 ...........................................................AFRIQUE EQUIPEMENT MARITIME5159

 ............................................................................................STE KABIRA CARS5159

 ............................. GENERALE DE DISTRIBUTION ET D’INSTALLATION5159

 ...............................................................................TAYSSIR TAMESNA 5159شركة

 ...................................................................................... BTS BATIMENT 5160شركة

 ......................................................................ORO ENTERTAINMENT 5160شركة

 ..................................................................................................HBZ LA CASSE5160

 ............................................................................................................REGIERO5160

 .........................................................................................NARCOS SECURITE5160

 .............................................................................................NASTA SECURITE5160

 ...................................................................................... ALUM SOLIDO 5161شركة

 ............................................................................................. MOTO ZEL 5161شركة

 ........................................................................................ OMIO TRANS 5161شركة

 ...........................................................................................................2A DOHA5161

 ...............................................................................................LONAPRO 5161شركة

 ................................................................................................... A Y PRO 5161شركة

 ....................................................................................................EZA MARBRE5262

 .......................................................................STE ECOS TRAVAUX MAROC5262

 ........................................................................................... STE GOLDEN 20’S5262

 .................................................................. STE NEGOCE EXPERT SERVICES5262

 .................................................................................... STE RAHMA - INNOV5262

 ...................................STE JN VITESSE VISION EVENTS PRODUCTIONS5262

 ............................................................................................AMETRAS VISION5262

 ...........................................................................................................VERAWAF5262

 ..................................................................................................... S.O.R.E.L.E.D5262

 ............................................................................AFDAL ENERGY  SERVICES5262

 ..........................................................................................................C0 INVEST5262

 ......................................................................................EXTRAV ELECTRICITE5262

 .... CONSTRUCTION AMENAGEMENT ROUTIER URBAIN ET RURAL5164

 ......................... STE MORCHID MINARA LOGISTIQUE SARL AU 5164شركة

 .....................................................................................STE HYDRO-SAHARA5164

 ......................................................................................... NOR BIG SERVICES5164

 ................................................... LES ASSOCIES COURTAGE ASSURANCE5164

 ...............................................................SOCIETE AGRICOLE LA REUSSITE5165

 .....................................................................................DOMAINE CHAYMAE5165

 ........................................................................................................ B.M.A. PUB5165

 .................................................................................................SOCIETE MARL5165

 .........................................................................................................M2A CASH5165

 ...............................GROUPE SCOLAIRE MANARAT ANDALOUS PRIVE5166

 ........................................... SOCIETE ARGYRE TECHNOLOGY SERVICES5166

 ..........................................................................»FONCIERE DES DOUARS «5166

 .......................................................STE DBX FERRAILLEUR CONSULTING5166

 ...........................................................................................................BONEY.M5167

 ............................................................................................................LEVARDA5167

 ..............................................................................................................WICHET5167

 ...................................................................................................... FRESH CALL5167

 .............................................................................. PHARMACIE RIAD SOFIA5268

 ...................................................LAMRIKI PHARMACIE MOULAY ISMAIL5268

 ........................................................................................................A&A FOOD5268

 .............................................................. CHERGUI  PIECES AUTO SARL AU5268

 ........................................................................................ HYS-ITALO CUCINE5169

 .....................................................................    SOCIETE  MDB FOOD  SARL5169

 .......................................................................................... DALUPRO  S.A.R.L5169

 ...........................................................................  NEW TECH CARROSSERIE5169

 .................................................................. NADIR EQUIOEMENT SARL AU5170



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5048  

 ..................................SOCIETE VERDU TRANSPORT ET LOGISTIC SARL5170

 ....................................................................................................... POINT IMA5170

 ............................................................................................OLIVE RIMA SARL5170

5171شركة بروجكتيا ش.م.م....................................................................................... 

 ..............................................................................MAISON PRIMA MAROC5171

 ....................................................................................RECYCLAGE ASSOULY5171

 ....................................................................................... .IWAB BTP SARL A.U5171

 ....................................................................ASSIF EQUIPEMENTS SARL AU5171

 ........................................................................... HYDRAU CASTEL SARL AU5272

 ............................................................SOCIETE AGGLOS ECO  SARL D’AU5272

 .......................................................................... WEST AFRICA EQUIPMENT5272

 ...........................................................ASMA AMENAGEMENT – SARL AU5272

5272ماسة بروديكسيو0.............................................................................................. 

 ............................................................................... BNINA VOLAILLES SARL5272

5272شركة BTP MOUFID EL OUJDI ش . م . م....................................................... 

 .........................................................................................TIFLE SAGHIR 5272شركة

 ............................................................................................................SI DANTE5272

 .............................................................................................GALILEO DESIGN5272

 ................................................................................... TRE LIONI  SARL D’AU5272

 ..........................................................................................................  JARDITEC5272

 .............................................................................................................. MIDISO5272

 ....................................UNION DES PECHEURS DU GRAND MAGHREB5174

 ....................................UNION DES PECHEURS DU GRAND MAGHREB5174

 .........................................................................................................GENETRAS5174

 .......................................................................................................AB MANIRA5174

 .......................................................................................................AB MANIRA5174

 .......................................................................................................AB MANIRA5174

 .................................................................................. GLOBAL VIEW SURVEY5175

 ............................................................................... EL RINCON DE DAKHLA5175

 .........................................................................................UNIVERS POISSON5175

 ......................................................................................ATUNEROS DEL SUR5176

 ...........................................................................................................INOMEAT5176

 ...........................................................HEALTHCARE FACILITIES CONSULT5176

5176ميتافيرسو فوتوير................................................................................................. 

 .....................................................................................................M&S GROUP5177

 ................................................................................................... RAHMANTRA5177

 ...................................................................................................... 5177بالص بني مكة

 ...........................................................................BENHAMMI EQUIPEMENT5278

 ...........................................................................................EL BOUKILI OPTIC5278

 ............................................................GEST DRIVER MONDIAL SERVICES5278

 .....................................................................................................VILLART.NET5179

 .....................................................................................TD ARCHI AND CREA5179

 ......................................................................................STE RIFSAD SARL-AU5179

 .................................................................................. FRUITS BLADI EXPORT5179

 ..................................................................................BABA HAKKI TRAVAUX5280

 ...............................................................................................TANGER SHOES5280

 ...........................................................................................................DREAM A5280

 ............................................................................................ 5280سونطر أجيال بريفي

 .........................................................................................................TEAM FISH5282

5282ادل سرفيس......................................................................................................... 

 ............................................................STE LIBRO-SUPER.ALIMENTATION5282

 .................................................................................RUAN LIYANG IMPORT5282

 .......................................................................................... YABITAF TRAVAUX5282

 ....................................................................................jelar trans et logistique5282

 ...........................................................................................Wide Agro Trading5282

 ...................................................................ESAPACE ANNAJAH SARL 5282شركة

 .................................................................................................................LEORA5280

 ............................................................................................ SOCIETE BAYANA5280

 ......................................................................................STE AGRI BOUZNAD5280

5280زايو كلوبال............................................................................................................ 

 ...............................................................................................................EMKHA5285

 ............................................................................................................NOROXY5285

 .....................................................................................................MEDI QUEST5285

 ACADEMIE INTERNATIONAL SUPERIEURDES SCIENCES DE LA

 ....................................................................................................SANTE5286

 ............................................................UNIVERS TECHNOLOGY SYSTEMS5286

 ..................................................................................H & M QUALITY FOOD5286

 ................................................................................................... STE GHANEM5287



صفحة صفحة

5049 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

 ...............................................................................................H.M POLY TRAV5287

 ..........................................................................ENTREPRISE EROUTNI LAR5287

 ............................................................................................... UNIVERS GOUT5287

 ............................................................................STE LINA FRERES SARL AU5287

 .................................................................FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD5288

 ................................................................................ STE SAM-UNIQUE SARL5288

 ...........................................................................................STE BOTBOL SARL5289

 ..................................................................................DROGUERIE AIT TALEB5289

 ...............................................................................................STE MAMI SARL5289

 .......................................................................................»CEREZA TRAVAUX«5190

 .............................................................................................OULFRIO TRANS5190

 ............................................................................................................... 5190إدا3 أويل

 ..............................................................SOCIETE SATTOUF PROMO SARL5191

 .......................................................................................................NAJAH FOR5191

 .................. BERNY AESTHETICS PLASTIC SURGERY AND DENTISTRY5292

5292شركة ابن الهيتم.................................................................................................. 

 ..................................................................................................A.S.M CENTER5292

 .......................................................................................................TOLANARO5292

 .............................................................................STE AQUAEYE SARL D›AU5292

 ..........................................................................................SMB MARRAKECH5292

 ..................................................................... RAYAN MARKETING AGENCY5194

 ..................................................................... LE BRISTOL BY HIND CHAKIB5194

 ...................................................................................... MAJIDI DEPANNAGE5194

 ..........................................................................................................ZERRANO5195

 ................................................................................................. SOVITE TRANS5195

 ..................................................................................... RAQAS MARRAKECH5195

 ...................................................................................................PERIGON BAT5196

 ..........................................................................ASSAMIA IMPORT EXPORT5196

 ......................................................................................MODERNISTE DECO5196

 ........................................................................................... MAROC FINANCE5196

 .............................................................................................. STE: POOL & CO5197

5197اذواق سو2......................................................................................................... 

 ........................................................................................................... carwagen5298

 ..................................................................................... TRANS EURO BIKI 085298

 ............................................................................... STE GATE APPS SARL AU5298

 ...........................................................................................................SIRECOM5199

 ............................................................................................ khatabi et consort5199

 ............................................................................. FOR MOBILIER YAQOUBI5199

 .................................................................................................ANM SERVICES5199

 ...................................................................................... SOCIETE 00 GLOBAL5200

 .......................................................................................AUTO CONFORT 005200

 ............................................................................YOU ROP RENT CAR SARL5200

 ...................................................................GARNITURE FERODOS FREINS5202

 .....................................................................................................FREID ATABA5202

 ....................................................................................................... NKPROMO5202

 .............................................................................. 2RIVES IMPORT EXPORT5202

 .....................................................................................................DADA FOOD5202

 ...................................................................................................... K CLIM PRO5202

 ...............................................................................................................HZLOG5202

 ............................................................................. STE BOLAM INVEST SARL5202

 .......................................................................................................... 5202منوا3 كو�صي

5202سوزاماكو............................................................................................................. 

 ..................................................................................................ABADRARE TD5202

 ..................................................................................................CHOUKCHOU5200

 .............. »Sté GENERAL COMPANY FOR WORKS SARL A.U »G.C.F.W5200

 ...........................................................................................EL KHALDI HOME5200

 ......................................................................................................... AGRICOST5205

 ..............................................................STE AGRICOLE ANAKCH SARL AU5205

 ........................................................................................STE TRAV GHOBARI5205

 ................................................................................................................. 5206تيم كا3 

 .............................................................................................................. H.P.M.C5206

 ....................................................................................................BEST DISTRIB5206

 ...............................................................................................STORYMAKERZ5206

 .......................................................................DARROUX DE CONFECTION5207

 ....................................................................................IAS GLOBAL SERVICES5207

 ............................................................................................... ALTAIR CAPITAL5207

 ............................................................................................... ALTAIR CAPITAL5207

 ..................................................................................................... MAJDAOUIA5207



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5050  

 ........................................................................................................MANISCOP5208

 .............................................................................................. MOFICULT AGRI5208

5208مانيراتراف ش.م.م................................................................................................ 

 ..................................................................................................FRIGO AL ARZ5208

 .................................................................................................... TIGLMANINE5208

 .................................................................................................... TIGLMANINE5209

 ............................................................................................................»TEXBEL«5209

 ............................................................................................................»TEXBEL«5209

 ...............................................................SOCIETE SADIK TRADING S.A.R.L5209

 ...................................................................................................STE LTD TAZA5209

 ..............................................................................COLLINE VERTE BOSTAN5220

 ............................................................................................................... BINATA5220

 ......................................................................................STE: FIL D›OR IMMO5220

5222جادوايفود............................................................................................................ 

 ......................................................................................................... KOS BATIS5222

 ............................................................................................ MAMIE CHICKEN5222

 ...................................................................................................... MYDENTIST5222

 .......................................................................................................EFIAC PRIVE5222

 .................................................................... COLIS EL MEDITERANI TRANS5222

 ...............................................................................................AFILAL NEGOCE5222

 ....................................................................................................IMMO FATHI 5222

 ....................................................................................ANGELNINE Y INVEST5222

 ...........................................................SOCIETE T&K MANAGEMENT TKM5222

 ..................................................................................................... SONETRAFU5222

 ..............................................................................................................MAPIRA5220

 ...................................................................................................... JOUNI JUICE5220

 ...................................................................................................OTONZYTON5220

 .............................................................................................FINIMCOM SARL5220

 ..................................................................................................... MAHBOUBY5225

 ............................................................................................ ENGINS EL HAJEB5225

 ................................................................................................................GESTIZ5225

 ................................................................................. IMMO REDA ZODCAM5226

 ...................................................................................AFRICA MARKET SARL5226

 .........................................................................................................PARA TAIBI5226

 ........................................................................................................... HABIBIBS5227

 ......................................................................................................BEIJE STONE5227

 .............................................................................................................DARTISS5227

 .........................................................................................SOPHIA CRÉATION5228

 ................................................................................................FRENCH FOOD5228

 ..........................................................................................................AITNEJJAR5228

 .......................................................................... Zago immobilier et services5229

 ............................................................................................METAL HOLDING5229

 ........................................................................................................... IP VISION5229

 ...........................................................................................................COURTEX5229

 .........................................................................................URBANIKA GROUP5220

 ..............................................................................ARAZAN SKY )5220)ا3زا0 سكي

 .......................................................................................... STE KHIR BLADNA5220

 .......................................................................................................... GIPROAIR5220

 ................................................................................PHYTO GREEN SARL AU5222

 ...................................................................................MOVING LOGISTIQUE5222

 ..........................................................................STE MACHIT CAR SARL A.U5222

 ...................................................................................... OFFSHORE MELILLA5222

 ........................................................................HOME TRAVAUX CREATION5222

 ............................................... STE MORABET ALIMANTAIRE EXPO SARL5222

 .........................................................................................OMAR TRANSFERT5222

 ...............................................................................................BODY FACTORY5222

 .......................................................................... SOCIETE ICHBI PEINT SARL5222

 .............................................................................................EXTREM CAPITAL5222

 ...........................................................................................................HOME-ID5220

 .................................................................................................NKL RENT CAR5220

 ..................................................................................... GRAND PAS PROMO5220

 .................................................................................... BOUZNIKA TRAVAUX5225

 ........................................................................................................BKP IMMO5225

 ....................................................................................................ETONO TRAV5225

 ........................................................................................................BKP IMMO5225

 ............................................................................................. BKP IMMO 5226شركة

 .................................................................................... YARON import export5226

 ............................................................................................. BKP IMMO 5226شركة



صفحة صفحة

5051 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

5226 أوبزا كاش............................................................................................................. 

 .......................................................................... MAALAL INGENIERIE & CO5226

 ....................................................................................... SERENGETI CAPITAL5227

 ...................................................................................................... ACTIPHONE5227

 .................................................................................................. FOIN AND CO5227

 .................................................................................................................2D›OR5228

 ...................................................................................... 5228شركة غ.ط.ب ايموبيليي

 .................................................................................................. OUHMOUCHI5228

5229كريبتو باتى............................................................................................................ 

 .................................................................................................... ESG MINIERE5229

5229ازير انتيريو3........................................................................................................... 

 ............................................................... STE ECRIN PROPRETE ET JARDIN5229

 ....................................................................................................... SORAJCOM5229

 ................................................................................................NICE PEINTURE5220

 .......................................................................................NADSAK BATIMENT5220

 ...........................................................................................H.MULTISERVICES5220

 ................................................................................................STE SPIRE CARS5222

 ..............................................................................................................AL AASR5222

 ..........................................................................................HLZ CONSULTING5222

 ..............................................................................STE HISTOIRE D›AMITIES5222

 ..............................................................................EXPRESS ORIENT TOURS5222

 ................................................................................................ STE TAIB IMO 25222

 ................................................................................................................. 5222جينيترا 

 ................................................................................................OPEDIA TRANS5222

 ..............................................................................................................AJALATY5222

 ................................................................................................ L›ATELIER 20085222

 ..........................................................................................L›ATELIER CUISINE5222

 .........................................................................................R S MANAGEMENT5222

 ........................................................................................... RYAD MASSARAH5220

 ......................................................................................................MOROCHIC5220

5220شركة بيسيف ش.م.م.......................................................................................... 

 .......................................................................EN FAMILY CONSTRUCTION5220

 ...................................................................MECHALE BUILDING SERVICES5225

 .......................................................................HIMAYA SAFETY MOROCCO5225

 ...................................................................................................CASTE TRANS5225

 .................................................................................... BOUZNIKA TRAVAUX5226

 .............................................................................................................RAS0ALL5226

 ............................................................................... PRESTIGE COSMETIQUE5226

 ..........................................................................................................JAS MINES5226

 ................................................................................................ AGADIR SANTE5227

 ..........................................................................................RIWAQ TAMGHRA5227

 ..........................................................................................SOTRACTRAVELEC5227

 ...........................................................................GGT DISTRIBUTION AUTO5227

 .......................................................................................... BEE FOR SERVICES5228

 ........................................................................................BODY & SKIN PARA5228

 ........................................................................................................... MZ INOX5228

 ..........................................................SOCIÉTÉ »OUISSAL DICO« SARL AU5228

 .................................................................................................STE BERKACIM5229

 ..................................................................................... STE OUFIPLAST SARL5229

 ........................................................... SOCIETE »SEC2_TRADIV « SARL AU5229

 ...........................................................................ESPACE MED PRO SERVICE5200

 ........................................................................... STÉ ALT BH STATION SARL5200

 ............................................................................................................MSH FER5200

 ............................................................................................................MSH FER5202

 .............. IMMOBILIERE D›AFRIQUE AFRICAN HOLDING COMPANY5202

 .............. IMMOBILIERE D›AFRIQUE AFRICAN HOLDING COMPANY5202

 ........................................................................................... BOUAYAD TRANS5202

 ................................................................................ CANARIO BEST CARPET5202

 .......................................................................................LA MERIENDA D’ELY5202

 ................................................................................................................. 5202سمافيا 

 ........................................................................................MANAL CONSTRAV5202

 ..........................................STE INFINITY HOME LUXURY IMMOBILIERE5202

 ....................................................... KOUCHTOU MOUROU TRAV S.A.R.L5202

 ..............................................................................................................KAAJUN5202

 ...................................................................................................... 5200ايديس ما3وك

 ............................................................................ ARGENT SHIZ S.A.R.L. A.U5200

 ...................................................................................................ODI RENT Car5200

 .....................................................................SOCIETE NEW TRAV AFRIQUE5205



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5052  

 ......................................................................................I.M.Z DISTRIBUTION5205

 ...............................................................................................ILY LOGISTIQUE5205

 .................................................................................EL KHARROUBI TABBAI5206

 ............................................. TRANSPORT ABERKANE INTERNATIONAL5206

 .....................................................................................................TAZAWI CAR5206

 ..................................................................................... JB SMART COMPANY5207

 ......................................................................................................SANI THAMI5207

 SARAYOUSSE OFFICE MODERN ACTIVITY FOR INDUSTRAY AND

 ............................................................................................RESEARCH5207

5208طاهري 3وكوفرومو كونطونسيو سيرفيس........................................................... 

 ..............................................................................LA MERE COMMERCIALE5208

 .................................................................................... NOUHAILA TRADING5208

35209سليم تشييد........................................................................................................ 

 .............................................................................ALIA CAPITAL 5209 عالية كپيتال

 .................................................................BELHAJ ALI COMPTOIRE MALHI5209

 .............................................................STE CLUB ATHLETICO DE TANGER5250

 ..................................................................................WOHNUNG FUR DICH5250

 ......................................................................KWAISS MAROC DETECTION5250

5250أسواق كيسر........................................................................................................ 

 .................................................................................................... WORKFRAIN5252

 .................................................................... STE: GENEALEG CONSULTING5252

 .........................................................................................................HIKMATEX5252

 .............................................................................................................AIDI-TEC5252

 ........................................................................STE DWITO MULTISERVICES5252

 ....................... GLOBAL ESPACE PIECE AUTO DISTRIBUTION - GEPAD5252

 ............................................................................................ MIND BATIMENT5252

 ........................................................................................................ZAHI TRAD5252

 .....................................................................................CONASAF BATIMENT5252

 ...........................................................................................ENADIFI SERVICES5250

 ............................................................................DAHMOUNI IMMOBILIER5250

5250صفاء سيتي كا3..................................................................................................... 

 ....................................................................................................HR7 SARL AU5255

35255يدمي0 بالستيك................................................................................................... 

 .......................................................................... BEN ABDELWAHAB ET FILS5255

 ........................................................................................................ HILAL ISOL5256

 ........................................................................................................N.M.H CAR5256

 ............................................................................................AFRAH EL ORCHE5256

 ...........................................................................................................TANTIBAT5257

 ....................................................................................................CHABILA›TCE5257

5257لشاطريص مركت................................................................................................... 

 .................................................................................................................  AIRTIS5257

 ............................................................................................................SINTEMA5258

5258الفي دسطريشيسيو............................................................................................... 

 ................................................................................................... TEM NEGOCE5258

 ................STE TECHNOLOGIE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICES5258

 ................................................................................................A.M0 TRAVAUX5259

 ................................................................................................AFFA ROUCADI5259

 ............................................................................ SANITAIRE ALBOUGHAZE5259

 ..................................................................................................GOLDEN STAY5259

5260أكتوبس بلو........................................................................................................... 

5260بلوهاند بو3 لو سوتيا0 إي الفو3ماسيو0 بسيكو إديكاتيف بريفي..................... 

35260شا أ3ت................................................................................................................ 

 .................................................................................STE CHAVAXO SARL AU5262

 ........................................................................................................ chaouia ser5262

 ............................................................................................VOCEX TELECOM5262

 .................................................................................................................  HGC5262

 .........................................................................................................RGB PROD5262

 .......................................................................................... STE HADBEN GSM5262

 ................................................................................................ HAOUAT CASH5262

 ...................................................................................................W.M NEGOCE5262

5262هوليستيك ميديا.................................................................................................. 

 ................................................................................STE ANNASR EXPERTISE5262

 .................................................................................................... 5262غداء السالمات

 ..........SOCIÉTÉ DU MOYEN ORIENT POUR L’INDUSTRIE DU TABAC5260

 .......................................................................................Clean Fuel Company5260

 .................................................................................................PHARMA SERV5260

 .............................................................STE STRAS ALIMENTATION FOOD5260

5265ماترونكوم............................................................................................................. 



صفحة صفحة

5053 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

 ....................SOCIETE THE BEST ETUDES ET RECHERCHES DU NORD5265

 ......................................................................................SAMAGA CARRIERES5265

 ................................................................................GIE MOULIN-BOUABIDI5266

 ............................................................................................ STE AJANA AGRO5266

 .........................................................................................................COGEPLEC5266

 ............................................................................................ TRANS VERLAND5266

 ..............................................................................TELEWASH MARRAKECH5267

 .........................................................GOLDWAY EXPRESS MAROC S.A.R.L5267

 ............................................................................................TRANS DELEBERY5267

 ................................................................................................. PERFECT CLUB5268

 ............................................................................................................ERGOTEL5268

 ........................................................................................STE ANNAMAT CAR5268

 ......................................................................................Sté CALA IRIS BEACH5268

 ..........................................................................................Sté SAWTO LBAHR5269

 ....................................................................................... Sté SL & CO DESIGN5269

5270برو دونطال أ3يونطال........................................................................................... 

 ...............................................MAROC CONTAINERS CONSTRUCTIONS5270

 .......................................................................................TIGHIDUINE INVEST5272

5272حليمي كا3.............................................................................................................. 

 .............................................................................SERENDIPITY COACHING5272

 .............................................................AUDIT ASSISTANCE FINANCE AAF5272

 ...............................................................................LA TABLE DE BEYROUTH5272

 .................................................................................................................B.BOIS5272

 .................................................................................................BADR TRANSIT5272

 .................................................................................................................B.BOIS5272

 .........................................................................................INERT TRANSPORT5272

 .......................................................................................CAP SAFE FACILITIES5272

 .............................................................................................. 5270تراسشو3 ما3وك 08

 ..........................................................................................HYGIDIS SERVICES5270

 ..........................................................................................LE PRO-IMPLANTS5270

 .......................................................................... BELGIUM BEAUTY CENTER5270

 .................................................................................. STE WEDBAT SARL AU 5275

 .............................................................. FRUITS NATURELS SAISONNIERS5275

 ................................................................................................................. 5275ترينفو 

 .....................................................................................................ste oued reda5275

 .......................................................................................................FIRST WALL5276

 ............................................................................................................ ROGISTA5276

 .....................................................................................TRIUMVIRAT 5276 تريومفرا

 ...............................................................................AYMASAL IMMOBILIERE5276

 .................................................................................................................AIXOR5276

 .................................................................................................................  ENTC5277

 ......................................................................TAIB ALHARAMAYN SARL AU5277

 ..... SOCIETE INGENIERIE FOUR CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUE5277

 .......................................................................... NORTH COUNTRY ESCAPE5278

 ..............................................................................................MOROCCO-PEN5278

 .......................................................................BIOUGNACH EQUIPEMENTS5278

 .................................................................BUSINESS PACK DISTRIBUTION5279

 .........................................................................................TRANS MARIBOUR5279

 ......................................................................................MARCHICA BRANDS5279

 ...................................................................................................... JOUDIA-TEX5280

 .................................................................................................. STE 2R MEDIC5280

 .......................................................................AFRICAN SOURCE TRADING5280

 ......................................................................HIYA PRODUCTION SARL AU5280

 ...................................................................................... Société SMILE ABDO5282

 ...........................................................................STE ISLAMIR CAR SARL AU5282

 ..............................................................................................................AFARDE5282

 ............................................................................................................STAPORT5282

 ..............................................................SOCIÉTÉ PALMIER D›EMBALLAGE5282

 ................................................................................................. PREMIER REVE5282

 .................................................................................................LES 0 OLIVIERS5282

 ..................................................................................................Société SARITA5282

 ...........................................................................................TENOR FINANCES5282

 ...................................IMMO CONSEIL GESTION ET SERVICES SARLAU5282

 ..................................................................................... STE SOUHAI ORIENT5282

 ......................................................................................BOUMASSAY TRANS5280

 ...........................................ETABLISSEMENT ABNAE BOUHOUT PRIVEE5280

 .......................................................................................................BOYA PNEU5280

5280د3يم غاز................................................................................................................ 



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5054  

 .......................................................................................STE KRISERAZ SARL 5285

 ....................................................................................................... HLA TRANS5285

 ............................................................................................. STE BEN CHIEKH5285

 ...............................................................STE TOUKSLANE TRAVAUX SARL5286

 .............................................................................................................BZI MED5286

 .................................................................................................ste ZEN IN CAR5286

 ................................................................................................. SAW TRADING5286

 .............................................................................................LE CLOS REVIERA5286

 ....................................................................................... MORATEL SERVICES5287

 ...............................................................................................................starway5287

 ...................................................LANDSCAPE BUSINESS CONSULTANCY5287

 ..........................................................................................DETROIT ACTIVITY5287

 ....................................................................................QUALI PRO TRAVAUX5288

 .................................................SOCIETE NEW ZER DE TRAVAUX DIVERS5288

 .............................................................................................................ANSSAN5288

 .......................................................................................BIG ACCOUNTING B5289

 ......................................................................................BITEC ENGINEERING5289

 .................................................................................TETRACORE-IT MAROC5289

 ............................................................................................... CHALLENGE FIT5290

 STE FABRICATION MÉCANIQUE DES PIECES MÉTALLIQUES DE

 .......................................................................................L›ATLAS SARL5290

 ........................................................................................... GITRAZAR TRANS5290

5292هيلك حديد.......................................................................................................... 

 .....................................................................................RESIDENCE MOUNIR5292

 ....................................................STE JEUNESSE ACTIVE AU MAROC SNC5292

 ................................................................MARHABA IMMOBILIERE - SARL5292

 ...................................................................................... »ISLI AUTOMOTIVE«5292

 ............................................................................................ GLOBALCATERER5292

 ............................................................................................................. QA FRET5292

 ..................................................................................................OMTAI TRANS5292

 .............................................................................................................RYB CAR5292

 ...........................................................................................................SUD-MAS5292

 ................................................................................................MEDIA MAITRE5292

 ................................................................................SUD-EST PRODUCTION5292

5290ز3 ديستريشيتيو0................................................................................................... 

5290ساغاميطا............................................................................................................. 

 ........................................................................................KOHOUL TRAVAUX5290

 .............................................................................GLOBAL DOMICILIATION5295

 ........................................................INTELIFEX SYSTEMS 5295انتلفكس سيستيم

 ....................................................................STE A.M TRAVAUX D›AFRIQUE5295

 .................................................................................................... AMAN MUST5296

 ................................................ MEDIOT TECHNOLOGY 5296ميديوت تكنولوجي

 .......................................................................................... STE GULIEZIA CAR5296

 ........................................................................................................... WIN SOU5297

 ....................................................................................................NEXTRONIC  5297

 ............................................................................................. SOAPRO GHARB5297

 ............................................................................................. universal clothes 5297

 ...................................................................................RAHAFA TRANSPORT  5298

 ......................................................................WIDAD WEDDING PLANNER5298

 .................................................................LEONARDO CONSEILS MAROC5298

 ............................................................................................... VEST ELEC SARL5299

 .....................................................................................................TESSLA POLE5299

 .........................................................................................................ROXALINA5299

 .........................................................................................CLINITEX SERVICES5200

 ................................................................................. SHAPS LIGHTING SARL5200

 ...........................................................................................STE BERKIOU CAR5200

 .....................................................................................DAY SAHEL TRAVAUX5200

 ........................................................ M.A.M BROTHERS CONSTRUCTION5202

 ................................................................................................... LIYANA TRAN5202

 ....................................................................................................... DDM SARL 5202

 ...................................................................................STE TRANSLOG SPEED5202

 ...................................................................................STE TRANSLOG SPEED5202

 .......................................................................................................REHANA 255202

 ...........................................................................................................MI TIJARA5202

5202فيرجينيا................................................................................................................ 

 ...........................................................................................................D2 FRIGO5202

 .....................................................................................................BATI CHOUK5200

 ........................................................................................................QUALIDOT5200



صفحة صفحة

5055 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

 .............................................................ASK ACTIFS SERVICES ET KONSEIL5200

 ................................................................................................. VIVACITY SARL5200

 .............................................................................................PREMIA SARL AU5205

 ....................................................................................................... ste KANATA5205

 ..................................................... EXCELLENT CONTROLE MARRAKECH5205

 ..........................................................................................KHALID FINE ARTS5206

 ..................................................................................GAZ DU NORD OUEST5206

 ......................................... GROUPE SCOLAIRE TANGERINE PRIVE SARL5206

 .............................................................................................AERIUM MAROC5206

 .......................................................................................................ML ENERGY5207

 ............................................................................... GROWING FONTWORK5207

 ..............................................................................STE BELMHDI BOIS SARL5207

 ....................................................................................................... TAKAI SARL5208

 ................................................................................. ZEN LIFE PROMOTION5208

 ............................................................................................................EXPELOG5208

 .......................................................................................MAJIDA TRANSFERT5208

 ........................................................................................ Chronos Experience5209

 ...................................................................................................WWTRAVAUX5209

 .................................................................................................................  T2D25209

 ....................................................................................................... WOWNORI5220

 ...........................................................................................CONFIANCE PARA5220

 ....................................................................................................... IMHDARNE5220

 ..................................................................SOCIETY DECOLEINT TRAVAUX5220

 ...................................MultiServices for Africa International Investment5222

 ........................................................................................RENOVE SYSTEMES5222

 .................................................................................CAR EXPERT EL GAMEH5222

5222لد سيسطيم......................................................................................................... 

 ..............................................................HB EDUCATION PRIVE TETOUAN5222

 ...................................................................................... STE HAAAF NEGOCE5222

 ................................................................................................NAWAR TRANS5222

 ..........................................................................OTHMANE KHALID TRANS5222

 ......................................................................................................... 5222أوميغا ميديا

 ........................................................................................... AGUNITRAV SARL5222

 .....................................................................................................TAHACOTRA5222

 .................................................................................. FRUIT LAND TRADING5220

 ....................................................................PHARMACIE FOUARAT SANTE5220

 ........................................................................... AZARKOU DISTRIBUTION5220

 ...............................................ALAOUI TRAVEL AND TOURISM SARL AU5220

5225شركة قصيري كاش.............................................................................................. 

5225شركة قصيري كاش.............................................................................................. 

 ....................................................................................................... WITH LOVE5225

 ...............................................ALAOUI TRAVEL AND TOURISM SARL AU5225

 ................................................................................... STE LOUNIS SERVICES5226

 ..........................................................STE WORLD TRADE DISTRIBUTION5226

 .......................................................STE AGRI VEGETAL LAHLOU SARL AU5226

 ................................................................... LA RUCHE DES SERVICES SARL5226

 ...............................................................................................BOUMAN CASH5226

 ............................................................................................JOULANI LUXURY5227

 ......................................................................................STE ADFEL TRAVAUX5227

 ............................................................................................................. SOFILAB5227

 ...............................................................................................................VIP LIFT5228

 ...........................................................................................PRIVILEGE INVEST5228

 ..............................................................................................DIMA ENSEIGNE5228

 ..................................................................................................HADIL INVEST5228

 ....................................................................................... D2 INVEST SARL AU5229

 .................................................................................... GREEN OASIS INVEST5229

 .........................................................................................................MARVACO5229

 ................................................................................................. TAHA CERAME5229

 ............................................................................................................RAFFA 225220

 ..............................................................................................VARMAK TRANS5220

 ..........................................................................OTHMANE KHALID TRANS5220

 ......................................................................................................DAIMO CAR5220

 ............................................................................................... GRANDI TRANS5222

 ....................................................................................... NECTAR D’ABEILLES5222

 ....................................................................................... D2 INVEST SARL AU5222

 ............................................................................................ VELOCE NEGOCE5222

 ...........................................................................................METEORO TRANS5222

 ............................................................................................FRAREN DAKHLA5222



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5056  

 .....................................................................................HMN DISTRIBUTEUR5222

 .................................................................... JOURI AND JUDIA TOP CLEAN5222

 ..................................................................................STE DROGUERIE FADIL5222

 ..........................................................................FINGRAIN.SA Ex FORAFRIC5222

 ...............................................................................................TRIA GROUP.SA5222

 ............................................................................................................OKMCHI5222

 ...............................société des freres d energie solaire et electricite sarl5220

 ................................................................................................ 1C-TAMESNA 25220

 ................................................................................................ 1C-TAMESNA 25220

 .................................................................................................................  SADH5220

 .................................................................................................................  IFKIR5225

 ................................................................................. ISMAIL AHMED TRANS5225

 ................................................................................................................. 5225ام مس 

 ...........................................................................................BUFFET DE RABAT5226

 ............................................................................................VITA XL TRAVAUX5226

 .............................................................STE ELEGANCE AUTO-DRAA SARL5226

 ................................................................................................ 2C-TAMESNA 25226

 .............................................................................................. MOUBA-INVEST5227

 ......................................................................................AQUI ME QUEDO 555227

 ................................................................................................1D-TAMESNA 25227

 ................................................................................................................NDEKE5227

 ............................................................................ ASSAKA INTERNATIONAL5228

 .................................................................. METALIK FER CONSTRUCTION5228

5228حياة سعدو0 للجودة........................................................................................... 

 ...........................................................................................MEDI QUEST PRO5228

 ................................................................................... ETOILE FILANTE D›OR5229

 ...............................................................................................TKC EST INVEST5229

 .................................................................................................SAKAN MAAFA5229

 ............................................................. -RITAJ TECHNI GUARD SARL -RTG5229

 ............................................................. -RITAJ TECHNI GAURD SARL -RTG5220

 .................................................................................................................CLIMK5220

 .............................................................................................HOUDA PALETTE5220

 ....................................................................................................LAHBEN PRO5220

 ...........................................................................................COCAZ HOLDING5222

 ................................................................................................EXPERT METAL 5222

 .............................................................................................................ADORAL5222

 ...........................................................................................SOLUTION FELAH5222

 .............................................................................................................TRAYFIA 5222

 ..................................................................FIDUCIA AGENCY KHOURIBGA5222

 ............................................................................MOTALBI TRANS SARL AU5222

 .......................................................................................DARSOLAR ENERGY5222

 .......................................................................................................DOMANTIC5222

 ........................................................................ SOLUTIONS FOR PROJECTS5222

 ................................................STE LOTS BENHAMI ET CONSORTS SARL5222

 ....................................................................................................TAFIPAL SARL5220

 ................................................................................................. MAGIC HOME 5220

 ................................................................................................. IMPEXTRONIC5220

 ............................................................................................................ COMATP5225

 ....................................................................................... TIKIDA SOUSS SARL5225

 .............................................................................PNEUMATIQUE NOUMRI5225

 ......................................................................................................ABWABONA5225

 .................................................................................................. DC PARTNERS5225

 .............................................................................................TIJARI Consulting5226

 .............................................................................................. STE NITROTECH5226

 ...................................................................................................STE TRANS P25226

 ..................................................................................COMPTOIR SAISS PRO5227

 ..................................................................... ADGHIR YASSIN TRANSPORT5227

 .......................................................................................................... 5227مروا0 كاش

5228شركة كا3 ميد ما................................................................................................... 

 .................................................................COMPLEXE NAVAL ALMOUGAR5228

 .......................................................................................... ASMAE BRODERIE5228

 ............................................................................................. NAIMSA TEXTILE5229

 ...................................................................................................... YAZOU CAR5229

 .......................................................................... STE PALAIS DE SANDWICH5229

 ................................................................M.F.B MDAGHRI FILALI BEKKALI5200

 .......................................................................................................... 5200دا3 اد صالح

 ............................................................................ENTREPRISE ELHALLAOUI5200

 ...................................................................................................BELHAST SNC5200



صفحة صفحة

5057 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

 .......................................................................................DARSOLAR ENERGY5202

 ......................................................................................................DELTRASUD5202

 ......................................................................................................EMSYS SARL5202

 ................................................................................................STE TUBO STAR5202

 ..................................................................................................FOOD92 SARL5202

 ...............................................................................HM PRO SERVICES SARL5202

 ........................................................................................MY TRAITEUR SARL5202

 ............................................................ SASSENACH GOLF SERVICES SARL5202

 .............................................ALPHA 20X MOROCCO 5202ألفا 10 إكس مو3وكو

 ................................................................................................... PERFECT GAZ5202

 .................................................................................RAGHERA INVEST SARL5202

 ......................................................................................................... AIN BAIDA5200

 ..........................................................................FMV MAROC GROUP SARL5200

 ...........................................................................LES DOMAINES DU NORD5200

 ..........................................................................................LE BON CHANTIER5200

 .......................................................................................MANZIL AL YAOUM5205

 ................................................................................................................ MOTIS5205

 ......................................................................................NORD FOURNITURE5205

 ........................................................................................................HI PROMO5206

 ....................................................................................................... STOCKBOX5206

 .................................................................................OMRANE DAR DMANA5206

 ..............................................................GUERHOUNE IMMO ET SERVICE 5206

 ....................................................................................................INVESTMENT5207

 ............................................................................................ MAREYAGE SPOT5207

 ............................................................................................MAHAL RESORTS5207

 ............................................................................................................. SOLPRO5207

 ..................................................................................... LANS DISTRIBUTION5207

 ......................................................MIRAGE PROPERTIES DEVELOPMENT5208

 ...................................................................... IMASNAOUNE ASSURANCES5208

 ............................................................. LE GROUPE AGRO-TERRE JOUHRI5208

 ..................................................................................................YAMAS IMMO5208

 ............................................................................................ MAREYAGE SPOT5209

5209بيربير االطلس........................................................................................................ 

 ..........................................................................................................SOMAPIM5209

 ..................................................................................... LANS DISTRIBUTION5209

 .....................................................................................................STE RANELIA5250

 .........STE ZAKI SERVICE INFORMATIQUE NOUVELLE GENERATION5250

 ......................................................................................................... VERT SAIN5250

 .....................................................................................................W&Z INVEST5250

 ....................................................................................................ALOUAT FISH5250

 .............................................................................................. I-IMMEUBLE CO5252

 ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION

 ..................................................................IMMOBILIERE SARL ECPI5252

 ........................................................................................................Stratencyco5252

 .................................................................................WORL CONNECTIONS 5252

 ............................................................................................CAFE MUSIC-KH75252

 ...............................................................................RIHAM TECHNOLOGIES5252

 ................................................................................ STE ROZO TRANS SARL5252

 ......................................................................................PLANTES DE SOPHIE5252

 .......................................................................................................... AOURGHI5252

5250فريكماك............................................................................................................... 

 ........................................................................................... BALI.N.ELEGANCE5250

 ................................................... MONDIR-YASMINE TRANS«-SARL AU «5250

 ................................................................................ STE ROZO TRANS SARL5255

 .........................................................................................FTRM LOGISTIQUE5255

 ................................................................................ STE ROZO TRANS SARL5255

 ..................................................................................................... HARTIBUILD5255

 ................................. BUREAU D’ETUDE INGENIERIE CIVILE EXPERTISE5256

 ............................................................................................................ 5256اوباين ميد

 ........................................................................ MED-AMINE CHANGE SARL5256

 ............................................................................LES SCIERIES FAZAZ SARL 5256

 .....................................................................................RANIABARB SARL-AU5257

 ............................................................................................................AKHZAN5257

 .........................PARFUMERIE SECRET DE BEAUTE MARRAKECH SARL5257

 .....................................................................................................SOW INVEST5258

 ...........................INGENIERIE CONSEIL ET TECHNOLOGIE MODERNE5258

 ........................................................................STE F.D.G.F MANUTENTION5258

 .......................................................SOCIETE JAWHARAT EL BSABSA SARL5258



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5058  

 ............................................................................. TOLAYTELA IMMO-SARL 5258

 .................................................................SOCIETE 2ABDEL PROMO SARL5259

 ................................................................................................. MINIER DRISSI5259

 .SM›ASSUR SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE5259

 ......................................................... (ORIGINAL WORLD(  5260او3يجينال وو3لد

 ......................................................................... COUPEVILLE IMMOBILIERE5260

 ...........................................................STE ATLAS ROCK CONSTRUCTION5260

 ......................................................................... COUPEVILLE IMMOBILIERE5260

 ...............................................................................................MIRSAT GROUP5262

 ............................................................................STE RINA FRUITS SARL AU5262

 ..........................................................................................ADAM PRODUCTS5262

 ........................................................................................................GED IMMO5262

 .....................................................................................................CNI GROUPE5262

 .......................................................................ATLAS MOBILES NETWORKS5262

 ......................................................................................... AR.YOU BUILDING5262

 ........................................................................MARWA BOUSHABA TRANS5262

 ......................................................................................................SAFI-INVEST5262

 .................................................................................................. STE SOCOBIM5260

 .........................»AUX MEUBLES DE L’ARTISAN Par abréviation »A M A5260

 ............................................................................ BSH ELECTROMENAGERS5260

 ..................................................... SOCOTEC INFRASTRUCTURE MAROC5260

 .................................................................................................................SALICE5265

 ..........................................SOCIETE DE DEVELOPPEMENT BTP MAROC5265

 ...............................................................................................................7OFOQ5265

 ................................................................................................... 5265فانتاستيك هوم

 ..........................................................................................M&H LOGISTIQUE5266

 ................................................................................................... SKY SCARPER5266

 ........................................................................................................FAB LIVING5266

 ....................................................................................... RPLUS IMMOBILIER5267

 ...................................................................................LES ELITES LAAYOUNE5267

 ...........................................................PHARMACIE ILIAS-ASSAM SARLAU5267

 ............................................................................METRA AFRIQUE SARL AU5268

 ..............................................................................................VOTRE MARCHE5268

 ..............................................................................TOP SERVICE EL AMRANI5268

5269أزاك كونسيلتينك................................................................................................. 

 ...............................................................................................EVENT ENERGIE5269

 ..............................................................................................................SMOTKI5269

 ................................MOROCCO VANCII HOLIDAY GROUP COMPANY5269

 ................................................................................................. AL MAWADDA5270

 ......................................................................................... IMMOARD INVEST5270

 ....................................................................................KEFYS DISTRIBUTION5270

 .........................................................................................MJ TRANS SAHARA5270

 ............................................................................................................WAJOUT 5272

 ...........................................................................STE AYES WORKS SARL AU5272

 ...........................................................MASTER SMART SYSTEMS MAROC5272

 ..............................................................................................................SPENTO5272

 ...............................................................................................CAFE TRABZON5272

 .............................................................................................................. KENI TP5272

 ....................................................BOULANGERIE ET PATISSERIE OBELIAS5272

 .................................................................................................. TANGER CHEF5272

 ....................................................................... RAITAR NEGOSERVICE.COM5272

 ......................................................................................................... INTECBATI5272

 .....................................................................ANGUS SOFT FRUITS MAROC5272

 .......................................................................J.B BHL BUSINESS AGRICOLE5270

 ................................................................................. LEADER MOUH TRANS5270

 ............................................................................................GLOBAL STUDIES5270

 .......................................................................................................T H Holding5270

 ...........................................................................................................COMACIT5275

 ........................................................................................STE LOUJY MARBER5275

 ................................................................................................ STE TRAVOLEO5275

 . PROFESSIONNEL OUTILLAGE EN NEGOCE » PRONEGOCE « SARL5276

 ........................................................................................... BERBER BY HAND5276

 ................................................................................MATHYGIENE SERVICES5276

 ..............................................ECOLE PRIVEE LA CONQUETE DU SAVOIR5277

 ..........................................................................................................KITOTRAV5277

 ...................................................................................... 5277شركة بوخزو كا3 ش.م.م

 .................................................................................TOUBKAL IMMOBILIER5278

 .................................................................................................................  HKHA5278



صفحة صفحة

5059 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

 ................................................................................ BRANDPERFORMANCE5278

 ....................................................................................................... SADAYOUB5278

 ................................................................................................DAR JELLOUNA5279

5279شركة تسافت كا3 ش.م.م..................................................................................... 

 ................................................................................................LES 2 JABOURIS5279

5279تيترا0 ميلتيسيرفيس............................................................................................ 

 .................................................................... Maghreb Fueling Technologies5280

 ..............................................................................................STE UN TRANSIT5280

 ..................................................................................................STE AL JAMIAA5280

 ..................................................................................................NETTO CLEAN5280

 .........................................................................................................ste orinego5282

 ................................................................................................. DATUM OPTIC5282

 .........................................................................................MAHBOUBI IMMO5282

 ...............................................................STE BIDAH INDUSTRIES SARL AU5282

 ............................................................................................... 5282ويب ميديا نتوو3ك

5282االنتاجات املركزية................................................................................................ 

 ........................................................................................LAGORA PARTNERS5282

 .......................................................................... 5282منجمنت سولوسيو0 هولدينك

 ... AERTSSEN GRUES ET TRANSPORT MAROC 5282أ3تسن ڭـرو ونقل املغرب

 ...........................................................................................................M.J.I AGRI5282

 ........................................................................ Reichle & De-Massari Maroc5282

 ................................................................................................................. 5280سستئ 

 ................................................................................................................. 5280مايطا 

 ....................................................................................................AZIZ EVENTS5280

 ..............................................................................................J & G LOCATION 5285

 ............................................................................................................ AL ISRAA5285

 ......................................................................................KAW-MED LOGISTIC5285

 ................................................MAXWELL ENGINEERING AND SERVICES5285

 ENTREPRISE DES ETUDES, DES ENTRETIENS ET DES TRAVAUX

 .............................................................(D’AMÉNAGEMENT )2ETA(5286

 ....................................................................................SOCIETE NOR MASSA5286

 ................................................................................................... ELBIED ALUM5286

 ........................................................................................................NEXUS SAS5286

 ...............................................................................................ZIZAOUI AVICO5287

 ................................................................................STE RITA CASH SARL AU5287

 ...................................................................................................REMARA 35287يما3ا

 .......................................................................................MSR GLASS MAROC5287

 .......................................................................................... MDK TRANSPORT5287

 ................................................................................................ I.F.A. HOLDING5288

 .................................................................................................SESA BOUKARI5288

 ................................................................................................................. 5288شدبيل 

 ............................................................................................................ZX AUTO5289

 ........................................................................................ AIT YAHIA NEGOCE5289

 .....................................................................................................PLAYA PLAST5289

 ................................................................................................................. 5289بماتل 

 ...............................................................GLOBAL UNIVERS CYCLES PARTS5290

5290ياقوت بروجكت سا3ل......................................................................................... 

 ...........................................STE PROMOTEUR AL MOTAHABOUN SARL5290

 ...................................................................... STE RAWASSI SERVICES SARL5292

 ........................................................................SNOUSSI ANOUAL SARL AU5292

 ............................................................. STE ATLAS ENERGIE-ATNER- SARL5292

 ......................................................................................AFRIQUE CAR PARTS5292

 ............................................................................................. A2M MARCHICA5292

 .......................................................BOULANGERIE PATISSERIE EL HIMER5292

 ...............................................................GLOBAL UNIVERS CYCLES PARTS5292

 ..................................................................................................ADARIM TRAV5292

 ..................................................................................................AUBON GOUT5292

 ...............................................................................................OUBAID TRANS5292

 ................................................................ WORLD WASTE MANAGEMENT5292

 .................................................................................................................I PORT5292

 ................................................................................................ HELLO BEAUTY5290

 ...................................................................................................... XY CONSEIL5290

 ....................................................................................SMART FLUX MAROC5290

 .......................................................STE ZAHRAT OULA CONSTRUCTION5290

 .................................................................STE PARA ESPACE SANTE DE FES5295

 ..................................................................................................POINT INVEST5295

 ...................................................................................SMART WINGS TRANS5295

 .....................................................................................FR DEVELOPPEMENT5296



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5060  

 ........................................................................................................SIHA AUTO5296

 .....................................................................ATELIER D›ARCHITECTURE IN5296

 .............................................................................................................. SADNIR5296

 ...............................................................................................................ZMZMI5297

 ....................................................................................................... ORTHOFER5297

 .............................................................................. HADIKATE NAKHIL SARL5297

 ..................................................................................................SAFOUASHOP5297

 .................................................................................................................  IGHIL5298

 ...............................................................................................JADO PRESSING5298

5298سوميت غراف...................................................................................................... 

 ................................................................................. GARENA CASABLANCA5298

 ..............................................................................................BELKA GENERAL5299

 ........................................................................................................RAHAK STE5299

 ............................................................................... STE DSOLY TRANS SARL5400

 ............................................................................................. JAMAL ISTITMAR5400

 ..........................................................................................REZGUINI Services5400

 COMPTOIR MAROCAIN DE TRANSACTIONS COMMERCIALES »«

 ..........................................................................................COMATRAC5400

 .........................................................................................................BL EVENTS5401

 .........................................................................................................BL EVENTS5401

 ................................................................................ CENTRE PRIVE CHEJANI5401

 ................................................................................................................ 5401املشاهد

 ...............................................................................................FLORA MARKET5401

 .......................................................................................... NATURE’S POWER5002

5002استر نجو2.......................................................................................................... 

 ....................................................................................................ATTA-FOODS5002

 .................................................................................................................RANKI5002

 .............................................................................................................. 5002تمودة بوا

 .............................................SOCIETE PNEUMATIQUE AKKABI SARL AU5002

 ...............................................................................................................VERA IT5002

 ..............................................................................AL MAGHRIBIA TAKAFUL5404

 .............................................................................................................. LN FISH5404

 ............................................................................................................G.K. FISH5405

 ...........................................................................................BEN ZOUINE FISH5405

 ...............................................................................................LAGHNIMI FISH5405

 .................................................................................................................  pwsl5406

5406شركة شهد لالنتاج............................................................................................... 

 ..................................................................................................... Assy services5406

 .............................................................................................HNAL PROPRETE5406

 .......................................................... MOROCCAN GROUP OF FARMERS5407

 ........................................................MOKA GESTION CAFE RESTAURANT5407

 .............................................................................................TENOR SERVICES5407

 ............................................................................................. BENCHELAL CAR5407

 .......................................................... STE ECO GLOBAL CONSTRUCTION5008

 .......................................................................................................COTCHTEX 5008

 ........EXCELLENCE PROFILÉS ALUMINIUM ET METALLERIE SARL AU5008

 ..............................................................................OSCAR CONSTRUCTION5409

 ...........................................PHARMACIE QODS AL MAGHREB  SARL AU5409

 ........................................................................................CLINIQUE PASTEUR5409

 ...................................................................................... P.F.C DISTRIBUTION5409

 ...................................................................................SOCIETE NARERI SARL5410

 ...............................................................DAKHLA PORT CONSTRUCTION5410

 .................................................................................................... STE BIG MAN5410

 ................ ) NOUQATI BUSINESS INCUBATION FOR BRANDS )NBIB  5411

 ............................................................................................topotec ingenierie5411

 ........................................................................................................VELLATRAV5411

 ................................................................................................... EL HILAL ATRI5022

 .................................................................................................................  THAIS5022

 ...................................................................................................... PPH ORION5022

 .......................................................................................................SBA INVEST5022

5022توغ ترانس............................................................................................................. 

 ..................................................................................................GLORY HOME5022

 ...................................................................................................BER 09 IMMO5022

 .....................................................................................................LITTLE OASIS5022

 ................................................................................................ CSM PROJECTS5414

 ............................................................................................EL BAHA VOYAGE5414

 ....................................................................................... STE: SS COMMERCE5414

 ................................................................................... ST ELBASTRIOUI SARL5415



صفحة صفحة

5061 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

GF BUILDING BAHJA5415 ج ف بويلدين بهجة...................................................... 

 ...............................................................................TRANSPORT-DEN HAAG5415

 ........................................................................... J S S STORY5416 ج 2 2 ستو3ي

 ......................CABINET DE CONSEIL,ETUDES ET FORMATION » CCEF5416

5416أكب مات.............................................................................................................. 

 ................................................................................................PROMOPYRITE5417

 ...................................................................................................STE BAWYTEC5417

 .............................................................................................MARCAN TRANS5417

 ..........................................................................................REST & RELAX CAR5028

 ....................................................................................MARAJOY HOLDINGS5028

 ..........................................................................................................DISNEPRA5028

 ...........TONSAC INTER-NATIONAL TRANSPORT DE MARCHANDISE5028

 ..........................................................................................CELANOVA TRANS5419

 ......................................................................STE CREPTO HOME SARL-AU5419

 ............................................................................................PREFA BATIMENT5419

 ..............................................................................CATERING CONSULTING5419

 ...............................................................PROMOTION IMMOBILIERE A005020

 ............................................................AGENTIS AGRIUM CORPORATION5020

 ....................................................................................SAGI CERAMICA SARL5020

 ..............................................................LYNCAS FACILITY MANAGEMENT5022

 ............................................................ALPHA PROPERTY MANAGEMENT5022

 ................................................... ETABLISSEMENTS MIKOU PERE ET FILS5022

 .......................................................................... OPSER OPTIMUM SERVICE5022

 ..............................................................................YO DREAM HOUSE SARL5022

 ........................................................................................................AMA STYLE5022

 ..........................................................................................................SIFOCASH5022

 ..........................................................................................................SIFOCASH5022

 .................................................................................................................OPSER5022

 ...........................................................................................................MATYSUP5022

 .....................................................................................................MDIS TRANS5020

5020بودواح بالطغي و الخدمات العامة....................................................................... 

 .................................................................................. GROUPE AL GARMADI5020

 ....................................................................................AGAFAY HOSPITALITY5020

 ............................................................................................. THE SAFE TRADE5025

 ..............................................................................CHENTOUF TRANS SARL5025

 ................................................................................................ BATI DE LAOUI 5025

 ...................................................................................................... SANTE DOC5026

 ................................................................................................ BATI DE LAOUI 5026

 ..............................................................................................ZARAT SERVICES5026

 .........................................................................................NASRAOUI FRERES5026

 ...................................................................................MSK IMPORT EXPORT5027

 .....................................................................DEFACTORETAILMA SARL-AU5027

 ...........................................................................................................TWIN TEX5028

 ............................................................................................................SOPLAST5028

 ...........................................................................................................TWIN TEX5028

 ...........................................................................................................TWIN TEX5028

 .................................................................................BETA BUREAU SARL AU5028

 ................................................. STE Q-TELL SUPPORT SOLUTIONS SARL5029

 ........................................................................................................OUSSAMAJ5029

 .................................SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EXPRESS HOUDHOUD5029

5020شيماء بريتيج........................................................................................................ 

 .................................................................................. 5020ويلغي نوفيل جينييغسيو0

 .............................................................................................................VIOLA JR5020

 ................................................................................................ASSET CONSEIL5022

5022جينييغال 3يدوب.................................................................................................. 

 ............................................................................................ PARA LA BELE VIE5022

5022مطعم أصدقاء السالم......................................................................................... 

 .........................................................................................................IBERFOOD5022

 .............................................................................................EL&BKM COFFEE5022

 ........................................................................................... BOA IMMOBILIER5022

 .........................................................................................IKLILEF PRIVE SARL5022

5022إقريد0 كاش......................................................................................................... 

 .............................................................................ECOLE PRIVEE ESSADAKA5022

 .............................................................................................STE IONAIR SARL5020

 .............................................................................................................. ONE UP5020

 ............................................................................................. JAWHARA PESCA5020

 ......................................................................................CMH SERVICES SARL5025

 ........................................................................................................ SOUL CALL5025



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5062  

 ....................................................................................MARCHICA BUSINESS5025

 ............................................................................................... E SOLUTION PT5026

 ...................................................................................................... TDIV PLANT5026

 ...................................................................................................... RIADMEDIA5026

 ......................................... MOTUL AFRIQUE DU NORD ET DE L›OUEST5027

 ....................................................SANI 2000ساني SANITAIRE 2000- 5027سانتير

5027شركة متعددة الخدمات...................................................................................... 

 ................................................................................................ ARINC MAROC5027

 .............................................................................................................ALA DEV5027

 ....................................................................................OASIS LUXURY CAMP5028

5028اج ملتي سغفيس.................................................................................................. 

 ................................................................................................ HM SOLUTION5028

 ......................................................................ADAA INTERNATIONAL SARL5029

 ...................................................................................................POLBLANCHE5440

 .......................................« »IFMIA  5440 معهد التكوين للمهن الصناعية للسيا3ات

 ................................................................................................... ALUM EDBEN5440

 ...............................................................................................................EXPBAT5441

 .................................................................................STAR ART AZEMMOUR5441

 ......................................... MOTUL AFRIQUE DU NORD ET DE L›OUEST5441

 ............................................................................................... CHARAF ECASH5441

 .......................................................................................................TAXIXPRESS5002

 ...................................................................................MAXWILL FURNITURE5002

 ...................................................................................... STE FARILYS PHARM5002

 ..............................................................................................SOURCING M2K5002

 ............................................................................................................ TRS ONE5002

 .................................................................................... WLC MULTI SERVICES5002

 ...................................................................................PARA-HORTENSIA.MA5444

 ............................................................................................... GAMA NEGOCE5444

 .........................................................................................................IDAIMRAN5444

 ..........................................................................................VIRTUAL KITCHEN5445

 ....................................................SANI 2000ساني SANITAIRE 2000- 5445سانتير

 ........................................................................... INTER INVEST & TRADING5445

 ...........................................................................................................D.M work5445

 ....................................................................................................... my trip dmc5446

5446  مطاحن الصعيدية............................................................................................. 

 ...........................................................................................TRAVAUX NOUAR5446

 ................................................................................ STE DETROIT BUSINESS5446

 ................................................................................................BAHRI PROMO5447

 ................................................................................................BAHRI PROMO5447

 .............................................................STE ELFRAA TRANSPORT SARL AU5447

 ..............................................................................................................ARTITEX5447

 ..................................................................................................... HIDAYAT SCI5447

 ............................................................................................................ HIDAYAT5008

 ............................................................................................ARM EL KOUHEN5008

 ...................................................................MATERIEL AGRICOLE TAOUFIK5008

 ...........................................................................................GOSSYPIUM SARL5008

 .......................................................................PYTA & CHAWARMA FAMILY5008

 ......................................................................................................... PROMACT5449

 .............................................................................. SNJ SERVICES GLOBALES5449

 ................................................................................................OUSSI NEGOCE5449

 .....................................................................................................ADVICECOM5450

 .................................................................................................................  CITA5450

 ........................................................................................................... VALACTIF5450

 ......................................................................................................CHIM PRINT5450

 .................................................................................................... RED CASBAH5451

 .............................................................................................SMI COMMERCE5451

 ................................................................................................... FIROLI POLET5451

 ..................................................................................... SAMOVERA SARL AU5052

 ................................................................... 5052شركة الشاطرو2 لوجستيك ما3وك

 ......................................................................................TRAITEUR EL HAMDI5052

 ............................................................................................. STE SAROZIYATE5052

 ...........................................................................................................RAJAA SCI5052

 .................................................................................................................  RAJAA5052

 ............................................................................................... Team sud media5052

 ............................................................................................SEBLAKIM-FOOD5052

 ............................................................................................................ RAJAA EL5052

 ............................................................................................. COLOR NEGOCE5052

 ........................................................................................IBT TRANS SARL AU5454



صفحة صفحة

5063 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

 .....................................................................................................REZOMEDIA5454

 ................................... GALERIE L›ESPOIRE ETUDES NEGOCE SERVICES5454

 .................................................................................................LUXURY BUILD5454

 ........................................................................................... STE COREME CAR5454

 .....................................................................................AZ OMEGA SERVICES5455

 .......................................................................................................NEWTHING5455

 .............................................................................................................STOVIAL5455

 ............................................................................................. STE SAROZIYATE5455

 ..............................................................................................STE SAROSIYATE5455

 .........................................................................................SAHARA OCTOPUS5455

 .................................................................................................... PISAC TRANS5456

 ..................................................................................................ELECTROJOUT5456

 ..........................................................................................................APM AGRI5456

 .........................................................................................................NB NORTE5457

 ...............................................................................................ORCHID WHITE5457

 ......................................................................................OLIVE SOUKHMANE5058

 ..................................................................................LES DUNES DE MARTIL5058

 ....................................................................................INFLUENCE PRESTIGE5058

 .........................................................................................ALQUIBER MAROC5459

 ...........................................................LA COLOMBE DE CONSTRUCTION5459

 .............................................................................BENDAHAN MENUISERIE5459

 ........................................................................... PHARMACIE SAFAE ROUH5460

 .................................................................................................................YLARA5460

 .......................................SOCIETE DES PROJETS PROFESSIONNELS BLS5460

 ..........................................................................................NOR SUD SERVICE5461

 ...........Centre de Nutrition, Diététique et bien-être Hicham Belhadad5461

 ........................................................................................... PRESTIGE TOWER5062

 ............................................................................................IMLAK DAWOOD5062

 .............................................................................WASSI CASH S.A.R.L D’AU5062

 ..................................................... (TRAVAUX L›ESCALADE( 5062تخافو ليسكاالد

 ......................................................................................... SOCIETE DRILOOK5062

 ......................................................................................................KM FORAGE5062

 ................................................................................................................. 5464ميبيم 

 ............................................................................................. BAMBINI›S BABY5464

 ...................................................................................PRESSING BIO MALAK5464

 .................................................................SOCIETE IMMOBILIERE AMAFIG5464

 ........................................................................................GUITOU AIN BORJA5464

 ......................................................... CENTRE D’HEMODIALYSE MENARA5465

 .............................................................................................MATIBUILD SARL5465

 ..................................................................................... BILLION AJI LOUNGE5465

 .....................................................................................STE RAYAN LOGISTIC5465

 ................................................................................. HAJJI INVESTISSEMENT5466

 II.  -  إعالنات قضائية

5467املحكمة التجا3ية بالرباط.................................................................................... 

5068املحكمة التجا3ية بأكادير...................................................................................... 

5068املحكمة التجا3ية بمكنا2................................................................................... 

5469املحكمة التجا3ية بفا2....................................................................................... 

5469املحكمة التجا3ية بطنجة..................................................................................... 

 ................................................................................... 5469املحكمة االبتدائية بأسفي

5470املحكمة االبتدائية ببرشيد................................................................................... 

5470املحكمة االبتدائية بالجديدة............................................................................... 

5471املحكمة االبتدائية بالقنيطرة.............................................................................. 

5471املحكمة االبتدائية بابن جرير.............................................................................. 

5471املحكمة االبتدائية بميدلت................................................................................. 

5471املحكمة االبتدائية بتيزنيت.................................................................................. 

5072املحكمة االبتدائية بالخميسات........................................................................... 

5072املحكمة االبتدائية بكلميم................................................................................... 

5072املحكمة االبتدائية بو3زازات................................................................................ 

5072املحكمة االبتدائية بسال....................................................................................... 

 .................................................................................... 5072املحكمة االبتدائية بتما3ة

 ................................................................................ 5072املحكمة االبتدائية بخريشكة

5072املحكمة االبتدائية بسيدي سليما0.................................................................... 

5072املحكمة االبتدائية بالرباط.................................................................................. 

 .................................................................................... 5474محكمة االستئناف بفا2



صفحة صفحة

عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) الجريدة الرسمية5064  

 III.  -  إعالنات إدارية

5475وزا3ة التجهيز واملاء................................................................................................ 

 ..................................................................................................... 5475وزا3ة الداخلية

5476وكالة الحوض املائي لسشو.................................................................................... 

5080األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سو2 - ماسة ...................................

5080جامعة سيدي محمد بن عشد هللا فا2 .............................................................

إعال0 عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تزويد منطقة 

ميدلت زايدة وبومية باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد الحسن 

الثاني )جماعة بومية( وتنزع بموجشه ملكية القطع األ3ضية الالزمة لهذا 

5088الغرض......................................................................................................

إعال0 عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تزويد مدينة 

أز3و باملاء الشروب انطالقا من عي0 سيدي 3اشيد وتنزع بموجشه ملكية 

القروية بن صميم  القطعة األ3ضية  الالزمة لهذا الغرض الجماعة 

5490بإقليم إفرا0 ............................................................................................

إعال0 عن إيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أ0 املنفعة العامة تق�صي بإنجاز 

قناة 3ئيسية للتطهير السائل بمنطقة طريق إيموزا3 جماعة فا2 بعمالة 

5092فا2 وبنزع ملكية القطع األ3ضية  الالزمة لهذا الغرض ..........................

تزويد  العامة  املنفعة  أنه من  يعلن  إعال0 عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

بإقليم  للشرب  الصالح  باملاء  بجير  قصر  لجماعة  التابعة  الدواوير 

5501العرائش وتنزع بموجشه ملكية القطعة األ3ضية  الالزمة لهذا الغرض .....

تزويد  العامة  املنفعة  أنه من  يعلن  إعال0 عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

الدواوير التابعة لجماعات : سيدي عشد هللا بوشوا3ي أوكنز وتا3كانتوشكا 

باملاء الصالح للشرب بالجماعة الترابية أوكنز بإقليم اشتوكة - آيت باها 

5502وتنزع بموجشه ملكية القطع األ3ضية  الالزمة لهذا الغرض ....................

إعال0 عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تزويد الدواوير 

التابعة لجماعات : سيدي عشد هللا بوشوا3ي أوكنز وتا3كانتوشكا باملاء 

الصالح للشرب بالجماعة الترابية ايت ميلك بإقليم اشتوكة - آيت باها 

5504وتنزع بموجشه ملكية القطع األ3ضية  الالزمة لهذا الغرض .....................

إعال0 عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تزويد الدواوير 

التابعة لجماعات : سيدي عشد هللا بوشوا3ي أوكنز وتا3كانتوشكا باملاء 

بإقليم  الترابية سيدي عشد هللا بوشوا3ي  بالجماعة  الصالح للشرب 

اشتوكة - آيت باها وتنزع بموجشه ملكية القطع األ3ضية  الالزمة لهذا 

5505الغرض ..................................................................................................... 

مشروع قرا3 3ئيس مجلس جماعة تازة بمثابة مقر3 يق�صي بالتخلي عن ملكية 

القطع األ3ضية الالزمة إلحداث الطريق الجماعية العامة بعرض 20 متر 

 املكونة من جزء من طريق التهيئة 170 وجزء من طريقي التهيئة 205

5506و 206 باملحل املدعو »سهب الهوا3ي« بجماعة تازة ................................



5065 عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو0 في ميدا0 اإلشها3 القانوني إثشات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدا3ة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمو0 اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE AGD 28
شركة ذات مسؤولية محدودة

3اسمالها : 10.000 د3هم
مقرها االجتماعي : شا3ع محمد 
الز3قطوني تجزئة 3قم 1 ملك 

)مفتاح2( املحمدية
تشعا لقرا3 الجمع العام االستثنائي 
تم   ،2022 سبتمبر   10 في  املنعقد 

تقرير : 
تصفية الشركة.
استقالة املسير.

يسري  كالف   : السيد  تعيي0 
كمصفي للشركة.

شا3ع   : تم تعيي0 كمقر التصفية 
محمد الز3قطوني تجزئة 3قم 1 ملك 

)مفتاح2( املحمدية.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
ما23   2 االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 

2022، تحت 3قم 447.
نسخة للشيا0

1 P

STE WEJNYS IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
مقرها االجتماعي : ساحة السعديي0 
3قم 17 الطابق الثاني الحي الحسني 

انزكا0
تعديل

في املؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
املسجل بانزكا0 في   2022 يناير   20  
27 يناير 2022، قر3 الشريك الوحيد 

ما يلي :
ابن  مصطفى  السيد  ادخال 

املقدم كشريك جديد.

املصادقة على عقد الهشة :
يهب  املقدم  ابن  حسن  السيد 
املقدم  ابن  مصطفى  السيد  البيه 
 2600 مجموع  من  حصة   2200

حصة التي يملكها بالشركة.
تحويل الشكل القانوني من شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

محدودة.
املقدم  ابن  السادة حسن  تعيي0 
كمسيري  املقدم  ابن  ومصطفى 

الشركة ملدة غير محدودة.
توسيع الهدف االجتماعي للشركة 

باضافة :
أعمال مختلفة والشناء.

استيراد املعدات.
كراء االالت.

شراء وبيع مواد الشناء.
حسن  السيد  توقيع  اعتماد  تم 
ابن املقدم او مصطفى ابن املقدم في 

جميع العقود والوثائق االدا3ية.
تحيي0 قانو0 الشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بانزكا0  
تحت 3قم   ،2022 فبراير   14 بتا3يخ 

.202
2 P

 STE ICHOUA
AMEUBLEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل

املؤ3خ عرفي  عقد   بمقت�صى 
املسجل   2022 فبراير   فاتح  في  

بانزكا0 في 2 فبراير 2022 :

تحيي0 الشيانات املتعلقة بالشركاء 
القاصرين السيد وليد اشوى وايوب 
القانوني  السن  بلغا  اللذين  اشوى 
عقد  أي  ابرام  من  يمكنهم  الذي 
قانوني خاص بالشركة وفقا للقواني0 

املعمول بها.
العنوا0  الى  الشركة  مقر  تحويل 
شا3ع عشد   6 زنقة   17 3قم   : الجديد 
هللا ابراهيم بلوك A 3قم 1 ايت ملول.

تحيي0 قانو0 الشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بانزكا0  
تحت 3قم   ،2022 فبراير   14 بتا3يخ 

.205
3 P

STE  GRANADA SNACK
شركة ذات مسؤولية محدودة
وفاة احد الشركاء املسيرين

تعيي0 مسير وحيد
املصادقة على القانو0 االسا�صي 

املعدل
العامة  بموجب محضر الجمعية 
 7 بتا3يخ  املنعقدة  االستثنائية 
تمت املصادقة على   ،2022 ديسمبر 

ما يلي :
اعال0 وفاة الشريك املسير احمد 
شمالل واملصادقة على عملية تحويل 
طشقا  الحصص التي كانت في ملكه، 
في املؤ3خة  العدلية  اال3اثة   لوثيقة 
 9 أبريل 2028، تحت 3قم 77، سجل 
أبريل   25 بتا3يخ  مسجل   85 3قم 

2028، لصالح الو3ثة.
الجديد  التوزيع  على  املصادقة 

للراسمال.

استقالة السيد اسماعيل شمالل 
وتعيي0  للشركة  كمسير  مهمته  من 
السيد محمد شمالل كمسير وحيد 
املنفرد  توقيعه  اعتماد  مع  للشركة 

على كل ما يتعلق بالشركة.
عالقة  لها  التي  الشنود  تعديل 
بالتغييرات السالفة الذكر واملصادقة 

على القانو0 االسا�صي املعدل.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 ،2022 ديسمبر   16 بتا3يخ  بالرباط، 

تحت 3قم 220722.
4 P

STE  GRANADA SNACK
شركة ذات مسؤولية محدودة

تحويل مقر الشركة
املصادقة على القانو0 االسا�صي 

املعدل
العامة  بموجب محضر الجمعية 
االستثنائية املنعقدة بتا3يخ 20 يناير 

2022،  تمت املصادقة على ما يلي :
الرباط  من  الشركة  مقر  تحويل 
 22 3قم  الثاني  الحسن  شا3ع   220
الى سال حي الرحمة قطاع د 3قم 700 

الطابق اال3�صي.
النظام  من   4 3قم  الشند  تغيير 

االسا�صي.
القانو0 االسا�صي  املصادقة على  

املعدل.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 ،2022 فبراير   17 بتا3يخ  بالرباط، 

تحت 3قم 222220.
5 P
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 STE LCC INGENIERIE 

ET IMMOBILIER

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
املؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 ،2022 نونبر   25 بتا3يخ  الرباط  في  

املسوؤلية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة خصائصها كاالتي :

 STE LCC INGENIERIE : التسمية

باختصا3   ET IMMOBILIER SARL

.LCC 2I SARL

د3هم   100.000  : الراسمال 

كل  قيمة  نصيب   1000 الى  مقسم 

100 د3هم مكتتشة ومدفوعة  نصيب 

بالكامل.

الد3اسات  مكتب   : الغرض 

واالستشا3ة الهندسية.

للمشا3يع  املفوض  التدبير 

والجدولة والتوجيه والتنسيق.

العمومية  واالشغال  الشناء 

واالشغال املختلفة.

لها  التي  التابعة  االنشطة  كل 

عالقة باالنشطة السالفة.

شا3ع   400  : االجتماعي  املقر 

الحسن الثاني اقامة بد3 الشقة 3قم 

5 الرباط.

تسيير  مهمة  أسندت   : التسيير 

فيليب  لويس  السيد  الى  الشركة 

كزليرو كو3يا.

اال3باح :توزع على الشركاء أو تد3ج 

بعد  الخاص  االحتياطي  حساب  في 

اقتطاع االحتياطي القانوني.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ديسمبر   28 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 

سجل   ،220900 تحت 3قم   ،2022

تجا3ي 3قم 256855.
مقتطف للنشر والشيا0

6 P

STE LOCKNESS HOLDING
شركة باسهم مبسطة

3اسمالها : 100.000 د3هم
مقرها االجتماعي : 2275 مكتب 2 

اقامة اد3يس االول الحدادة
القنيطرة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 ،2022 يناير   22 بتا3يخ  بالقنيطرة 
وضع القانو0 االسا�صي لشركة باسهم 

مبسطة اتكو0 خاصيتها كالتالي :
التسمية : لوكنيس هولدينك.

تسيير االسهم وحصص   : الهدف 
الشركات.

مكتب   2275  : االجتماعي  املقر 
الحدادة  االول  اد3يس  اقامة   2

القنيطرة.
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل النهائي بالسجل التجا3ي.
الشركاء : السيد عدنا0 مقتشل.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
الى 22 ديسمبر.

عدنا0  السيد  عي0   : الرئاسة 
مقتشل كرئيس للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل 
الضشط  كتابة  لدى  التجا3ي 
 ، بالقنيطرة  االبتدائية  باملحكمة 

تحت 3قم 64409.
7 P

STE H.M PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
مقرها االجتماعي : تجزئة البساتي0 
بقعة 411 الشقة 3قم 2 الطابق 

االول القنيطرةالسجل التجا3ي 3قم 
00222 :

تحويل املقر االجتماعي 
وتوسيع نشاط الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 
 H.M الغير العادي بالقنيطرة لشركة

PROMO SARL AU تقر3 ما يلي :
املقر  تحويل  على  املصادقة 
العنوا0  من  للشركة  االجتماعي 

القديم :

 ،411 بقعة  البساتي0  تجزئة 
االول  الطابق   ،2 3قم  الشقة 

القنيطرة.

نشاط  توسيع  على  الصادقة 

الشركة وذلك باضافة نشاط، شراء 

لجميع  والتصدير  االستيراد  بيع، 

والخضروات  والفواكه  السلع 

الغذائية  املواد  جميع  ومشتقاتها، 

)عصير الفواكه، املصبرات(.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

فبراير   2 االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 

2022، تحت 3قم 90252.

8 P

 STE PLACE SHOW ME
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
3اسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : قشو من عما3ة 

الشفاء 3قم 145 شا3ع محمد 

الديو3ي القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو0 االسا�صي 

املحدودة  املسوؤلية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE PLACE SHOW   : التسمية 

.ME SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

عما3ة  من  قشو   : االجتماعي  املقر 
محمد  شا3ع   145 3قم  الشفاء 

الديو3ي القنيطرة.

 TENANT  : الشركة  موضوع 

 UN , BAZAR D’ARTICLES DE

 MENAGE, DE BIMBELOTERIE,

 OCCUPANT AU LUS DEUX

.PERSONNES
3اسمال  حدد   : الشركة  3اسمال 

د3هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسم 

بقيمة 100 د3هم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند الى السيد أضريف 

احمد.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
3قم 62289 بتا3يخ 20  يناير 2022.

9 P

 STE HPRO CENTRE
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
3اسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : 27 شا3ع محمد 

غرنيط وجميل زهاوي مكتب 3قم 2 

القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو0 االسا�صي 

املحدودة  املسوؤلية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE HPRO CENTRE  : التسمية

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

شا3ع محمد   27: املقر االجتماعي 

 2 غرنيط وجميل زهاوي مكتب 3قم 

القنيطرة.

مستغل مركز   : موضوع الشركة 

االشغال  في  املقاولة  لالتصاالت، 

املختلفة أو الشناء.
3اسمال  حدد   : الشركة  3اسمال 

د3هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسم 

بقيمة 100 د3هم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند الى السيد شكيب 

هكو والسيد حمزة بلمكي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

22 ديسمبر.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
3قم 64459 بتا3يخ 2 ما23 2022.

10 P



5067 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

 DOMARSI
SARL AU

السجل التجا3ي 3قم : 155679

تاسيس شركة
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

 ،2022 أكتوبر   22 بتا3يخ  مسجل 

املسؤولية  محدودة  شركة  تاسيس 

بشريك وحيد. باملواصفات التالية :

 DOMARSI  : الشركة  تسمية 

بشريك  دوما�صي ش.م.م.   SARL AU

واحد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي : التجا3ة العامة 

والتوزيع العام.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجا3ي.

400 شا3ع الحسن   : مقر الشركة 

الثاني شقة 3قم 5 الطابق الثاني ديو3 

الجامع الرباط.
100.000 د3هم مقسم   : 3اسمال 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1000 الى 

غزال0  السيدة  تمتلكها  للواحدة 

املعضادي.

السيدة غزال0   : التسيير والتوقيع 

املعضادي الحاملة للشطاقة التعريف 

وذلك   ،AB222092 3قم  الوطنية 

ملدة غير محددة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

نونبر   4 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022، تحت 3قم 155679.

11 P

البا جروب
شركة ذات مسؤولية محدودة

3اسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : زنقة بد3 عما3ة 
3قم 5 مراكش اكدال الرباط

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 

اتفق الجمع العام   ،2022 يناير   22

ذات  شركة  جروب،  البا  لشركة 

3اسمالها  يقد3  محدودة  مسؤولية 

100.000 د3هم على ما يلي :

الزيادة 3اسمال الشركة.

زيادة  لشركة  العام  الجمع  قر3 
د3هم   900.000 شركة  3اسمال 

الى  د3هم   100.000 من  لتحويله 

1.000.000 د3هم وذلك بخلق 9000 

حصة جديدة بمقدا3 100.

تحيي0 القواني0 االساسية لشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   ،2022 ما23   2 بتا3يخ 

.222502

12 P

شركة كو آكس انجينيري 
شركة ذات مسؤولية محدودة

3اسمالها : 100.000 د3هم

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 

الجمع  اتفق    ،2022 ديسمبر   15

انجينيري،  آكس  كو  لشركة  العام 

شركة ذات مسؤولية محدودة يقد3 
ويوجد  د3هم،   100.000 3اسمالها 

مقرها االجتماعي بالعنوا0 التالي :

اقامة  العربي  املغرب  شا3ع 

 1 3قم  شقة  ب  عما3ة  الحفيظ 

الرباط.  على ما يلي :

الزيادة 3اسمال الشركة.

زيادة  لشركة  العام  الجمع  قر3 
د3هم   500.000 شركة  3اسمال 

الى   د3هم   100.000 من  لتحويله 

 5000 د3هم وذلك بخلق   600.000

حصة جديدة بمقدا3 100.
قر3   : التجا3ي  النشاط  توسيع 

الجمع العام لشركة توسيع النشاط 

التجا3ي لشركة يمتد الى الد3اسات 

الشيئي  االثر  د3اسات   : التالية 

ود3اسات الهندسة املدنية.

تحيي0 القواني0 االساسية لشركة.

النظام  تحيي0  العام  الجمع  قر3 

االسا�صي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   ،2022 ما23   2 بتا3يخ 

.222098

13 P

شركة كريتيف تايم 

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

3اسمالها : 1.000.000 د3هم

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 

7 فبراير  2022،  اتفق الجمع العام 

ذات  شركة  تايم،  كريتيف  لشركة 

3اسمالها  يقد3  محدودة  مسؤولية 

مقرها  ويوجد  د3هم،   1.000.000

االجتماعي بالعنوا0 التالي :

 22 3قم   52 بلوك   : يلي  ما  على 

اليوسفية الغرب الرباط.

الزيادة 3اسمال الشركة.

زيادة  لشركة  العام  الجمع  قر3 

د3هم   1.000.000 شركة  3اسمال 

د3هم   1.000.000 من  لتحويله 

بخلق  وذلك  د3هم   2.000.000 الى  

20000 حصة جديدة بمقدا3 100.

تحيي0 القواني0 االساسية لشركة.

النظام  تحيي0  العام  الجمع  قر3 

االسا�صي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   ،2022 ما23   2 بتا3يخ 

.222090

14 P

 STE GLOBAL PARTS

SERVICE INFORMATIQUE
3أسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : 02 زنقة 141 

مجموعة م الولفة الدا3الشيضاء

مؤ3خ  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

شركاء  قر3   2028 يونيو   20 بتا3يخ 

 GLOBAL PARTS SERVICE شركة 

INFORMATIQUE ، ش.م.م. ما يلي :

تفويت 520 حصة قيمة الواحدة 

اجماال  تمتلكها  التي  د3هم   100

السيدة ملشاشر فاطنة داخل الشركة 

الى السيدة ملشاشر أسماء.

فاطنة،  ملشاشر  السيدة  استقالة 
للشركة،  الجدد  املسيرين  وتعيي0 
السيدة ملشاشر أسماء ذات الجنسية 
 2982/22/00 مواليد  من  املغربية، 
والقاطنة  بالدا3الشيضاء 
الشطر   27 زنقة   ،29 بالدا3الشيضاء 
الوطنية  للشطاقة  حاملة  الرابع، 
معاد  والسيد   BH568260 3قم 
من  بوضربات ذو الجنسية املغربية، 
بالدا3الشيضاء   2982/22/22 مواليد 
 14 زنقة   7 بالدا3الشيضاء  والقاطن 
3قم  الوطنية  للشطاقة  حامل  شا3ع 
تغيير التوقيع املشترك   ،BE752006
الحد املسيرين املشا3كي0 الى التوقيع 
اما السيدة ملشاشر أسماء  املنفصل، 

او السيد معاد بوضربات.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
يوم  الشيضاء  بالدا3   التجا3ية 
3قم  تحت   ،2028 ديسمبر   26

.686826
15 P

 STE ENERGYVISION
MAROC
SARL AU

مقرها االجتماعي : متجر 1 واكريم 9 
خريشكة 

3فع 3اسمال الشركة
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم 3فع   ،2022 فبراير   20 املؤ3خ في 
فزيو0  »انيرجي  الشركة  3اسمال 
محدودة  مسؤولية  شركة  مغرب« 
بمشلغ  الوحيد،  الشريك  ذات 
من  أي  د3هم   20.200.000 قد3ه 
29.800.000 د3هم الى 50.000.000 
د3هم عن طريق تحويل ديو0 املو3د 
»انيرجي فزيو0« حسب شهادة تحويل 
الديو0 بتا3يخ 2 فبراير 2022، وبذلك 
تم تعديل الفصلي0 6 و7 من القانو0 

االسا�صي للشركة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية بخريشكة بتا3يخ  20 فبراير 

2022، تحت 3قم 86.
قصد النشر واالعال0

16 P
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STE TECH EST OUEST
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد
3اسمالها : 40.000 د3هم

مقر الرئي�صي : زنقة القاهرة 3قم 9 

قطاع وئام، العيايدة سال

السجل التجا3ي 3قم : 28225 سال

قر3ت   ،2022 أكتوبر   15 في 

صشاح  السيدة  الوحيدة  الشريكة 

الوالي ما يلي :

امتداد غرض الشركة على النحو 

التالي :

أعمال متنوعة أو انشاءات.

اصالح وصيانة ششكات الكمشيوتر 

واالتصالت.

استيراد وتصدير.

تحويل مقر الشركة :

العنوا0 القديم : عما3ة 228 شقة 
طريق   520 اقامة ابواب سال   1 3قم 

بوقنادل، سال الجديدة.
القاهرة  زنقة   : الجديد  العنوا0 

3قم 9 قطاع وئام العيايدة سال.

و5   2 للمادتي0  النسبي  التعديل 

من النظام االسا�صي.

تحديث النظام االسا�صي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

برقم   ،2022 فبراير   17 بسال بتا3يخ 

.28266
خالصة وبيا0

املسيرة

17 P

FIDUCIAIRE ABDOU

 TRAVAUX DE FIDUCIAIRE- ANALYSE

 COMPABLE ET FINANCIERE-

ORGANISATION STRUCTURELLE

STE DEEP COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة

في  حر3  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم تاسيس شركة   ،2022 يناير   22

ش.م.م.  محدودة،  مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :

 STE DEEP  : التجا3ي  االسم 

.COFFEE

غرفة الشاي   : الهدف االجتماعي 

والقهوة.
3اسمال : 100.0000 د3هم مقسم 

الى 1000 حصة ، 100 د3هم للحصة 

الواحدة.

مقسمة كاالتي :

 1000 فاطمي  صوفيا  السيدة 

حصة.
شا3ع   10 3قم   : االجتماعي  املقر 

محمد الخامس تابريكت سال.

التسيير : السيدة صوفيا فاطمي.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بسال تحت 3قم 28022.
بمثابة مقتطف وبيا0

18 P

 STE IMMOBILIERE

BOULHAUT
وفاة شريك، مدبر

أيلولة تركة حصصه

تاكيد مدبرين في مهامهم

تعديالت تالزمية للنظام االسا�صي

العادية  غير  العامة  الجمعية  ا0 

 ،2022 يوليو   7 في  املنعقدة 

 STE لتسمية  الحاملة  للشركة 

 ،IMMOBILIERE BOULHAUT

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن  د3هم،   100.000 3اسمالها 

مقرها بالدا3الشيضاء، 022 شا3ع ابن 

تاشفي0 وزاوية زنقة أبو بكر الوهراني، 

الدا3الشيضاء  التجا3ي  السجل 

26.022 قد :

محمد  الهالك  وفاة  سجلت 

الواقعة  مدبر،  شريك  املراك�صي، 

بتا3يخ 2 فبراير 2029 بالدا3الشيضاء.

سجلت أيلولة 46 حصة اململوكة 

له في الشركة لفائدة و3ثته :

الى  املراك�صي  أمال  السيدة  ابنته 

حدود .... 7/2.

الى  املراك�صي  3جاء  السيدة  ابنته 

حدود .... 7/2.

ابنه السيد عشد الحكيم  املراك�صي 

الى حدود .... 7/2.

املراك�صي،  سعاد  السيدة  ابنته 
زوجة بلخياط  الى حدود .... 7/2.

الى  املراك�صي  مامو0  السيد  ابنه 
حدود .... 7/2.

الحكيم  عشد  السيدين  أكد 
املراك�صي ومامو0 املراك�صي بصفتهما 

مدبرين.
 ،7 عدلت نتيجة لذلك الفصول 

22 و22 من النظام االسا�صي.
تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
فبراير   25 بتا3يخ  للدا3الشيضاء 

2022، تحت 3قم 820.502.
املدبرا0

19 P

شركة نرجس إعمار
اعال0 عن وفاة املرحومة السيدة 

كريمة زهرة بوسلهام
تقسيم االسهم بي0 الو3ثة والتقسيم 

النهائي لراسمال الشركة
تكوين مجلس االدا3ة

تعيي0 3ئيسة مجلس االدا3ة مع 
تمتعها بالصالحيات

تعيي0 مدير عام مع تمتعه 
بالصالحيات

بتا3يخ 22 يونيو 2022 فا0 الجمع 
للشركة  واالستثنائي  العادي  العام 
شركة  اعما3«،  »نرجس  املسماة 
مساهمة، 3اسمالها 200.000 د3هم، 
شا3ع   ،22-29 االجتماعي  مقرها 

النصر بالرباط قر3 :
اعال0 عن وفاة املرحومة السيدة 
كريمة زهرة بوسلهام واعطائها االبرام 

التام بعد الوفاة.
كانت  التي  سهم   2995 تقسيم 

تمتلكها كما يلي :
 599  ... الدليمي  أمينة  السيدة 

سهم.
 599  ... الدليمي  نادية  السيدة 

سهم.
 2298  ... الدليمي  3شيد  السيد 

سهم.
 599  ... الدليمي  مليكة  السيدة 

سهم.
املجموع .... 2995 سهم.

لالسهم  النهائي  التقسيم  أصشح 
موزع على الشكل التالي :

 600  ... الدليمي  أمينة  السيدة 
سهم.

 600  ... الدليمي  نادية  السيدة 
سهم.

 1199  ... الدليمي  3شيد  السيد 
سهم.

 600  .. الدليمي  مليكة  السيدة 
سهم.

و3ثة 3وسا0 ... 1 سهم
املجموع .... 2000 سهم

من مكو0  االدا3ة  مجلس   أصشح 
 4 ادا3يي0 :

مزدادة  الدليمي،  أمينة  السيدة 
بطاقتها  بالرباط،   2962/02/29 في  
 ،A209227 للتعريف  الوطنية 
الساكنة بشا3ع بئر قاسم السوي�صي 

الرباط.
مزدادة  الدليمي،  نادية  السيدة 
بطاقتها  بالرباط،   2962/22/22 في  
 ،A252022 للتعريف  الوطنية 
الساكنة بشا3ع بئر قاسم السوي�صي 

الرباط.
مزدادة  الدليمي،  3شيد  السيد 
بطاقته  بالرباط،   2965/02/22 في  
 ،A202220 للتعريف  الوطنية 
انفا  اال3ز  ممر   4 الساكنة 

الدا3الشيضاء.
مزدادة  الدليمي،  مليكة  السيدة 
بالدا3الشيضاء،   2972/02/22 في  
للتعريف  الوطنية  بطاقتها 
A599522، الساكنة بشا3ع بئر قاسم 

السوي�صي الرباط.
بنفس التا3يخ فا0 مجلس االدا3ة 

لهذه الشركة »نرجس اعما3« قر3 :
تعيي0 بصفة 3ئيسة مجلس االدا3ة 
في  مزادة  الدليمي،  نادية  السيدة 
2962/22/22 الدا3الشيضاء، بطاقتها 
 ،A252022 للتعريف  الوطنية 
الساكنة بشا3ع بئر قاسم السوي�صي 
بالصالحيات  تمتعها  مع  بالرباط، 
محضر  من   2 بصفحة  بها  املدلى 
يوم  املنعقد  االدا3ة  اجتماع مجلس 
مع  تزاولها  والتي   2022 يونيو   22
بطاقته  الياسمني،  لحسن  السيد 

.AD26288 الوطنية للتعريف
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السيد  عام  مدير  بصفة  تعيي0 

في  مزداد  الياسمني،  لحسن 

بطاقته  بالرباط،   2970/00/02

 ،AD26288 للتعريف  الوطنية 

ج   2 هكتا3 2   20 بتجزئة  الساكن 

تمتعه  مع  تما3ة،   1 ش   11 عما3ة 

بصفحتي0  بها  املدلى  بالصالحيات 

مجلس  اجتماع  محضر  من  و5   4

مجلس االدا3ة املنعقد يوم 22 يونيو 

يزاولها اما مع السيدة   والتي    2022

نادية  السيدة  مع  او  الدليمي  امينة 

الدليمي أو مع السيد 3شيد الدليمي 

أو مع السيدة مليكة الدليمي.

بكتابة  القانوني  الوضع  تم 

التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   ،2022 يناير   17 بالرباط يوم 
التصريح  تم  كما   ،222.282 3قم 
التجا3ي  بالسجل  أيضا  بالتعديل 

 17 بالرباط يوم  باملحكمة التجا3ية  

يناير 2022، تحت 3قم 80.772.
مجلس االدا3ة

20 P

 STE NEED 4

CONSTRUCTION
SARL

3اسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : 278 شا3ع 

الحسن الثاني 3قم 2 الرباط

العام  الجمع  بمقت�صى 

فبراير   2 بتا3يخ  املؤ3خ  االستثنائي 

»نيد  الشركة  الشركاء  قر3   ،2022

 NEED 4 ش.م.م.،  كسيو«  كونستر 

CONSTRUCTION SARL، ما يلي :

تفويت الحصص االجتماعية :

 100 بقيمة  حصة   500 تفويت 

100,00 د3هم من  د3هم لكل   واحد 
3أسمال امللك السيد بولكراكر اليا2 

كونستركسيو،   4 »نيد  شركة  في 

ش.م.م. كلها الى :

الذي قشل  السيد أشرف حنيف، 

500 حصة في 3اسمال الشركة : »نيد 

 NEED 4 ش.م.م.  كونستركسيو«   4

.CONSTRUCTION SARL

السابق  املشا3ك  املسير  استقالة 

السيد  بولكراكر اليا2 وتعيي0 السيد 

حامل  جديد،  مسير  حنيف  أشرف 

 GA298925 3قم  الوطنية  للشطاقة 

تجزئة الحشو2 عما3ة    : واملقيم في 

نرجيس 3قم 22 الشقة 3قم 6 سال.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

 NEED 0 CONSTRUCTION

مسؤولية  ذات  شركة  وهي   ،SARL

املسؤولية  ذات  شركة  الى  محدودة 

املحدودة بشريك وحيد.

من  و02  و6  و6   1 املواد  تعديل 

النظام االسا�صي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   ،2022 ما23   2 بتا3يخ 

.222557

21 P

 STE GREEN DARR FOOD
SARL

CAPITAL : 200.000 DHS

 SIEGE : RESIDENCE MARWA 2

HARHOURA TEMARA

تاسيس شركة
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم  بتما3ة،   2022 فبراير   4 في 

لشركة  االسا�صي  القانو0  اعداد 

تحمل  املحدودة  املسوؤلية  ذات 

الخصائص التالية :

 GREEN DARR  : التسمية 

.FOOD SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

مقهى،  مطعم،   : الشركة  غرض 

املشروبات ومثلجات.

 2 اقامة مروى   : املقر االجتماعي 

هرهو3ة  تما3ة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

3اسمال : 100.000 د3هم مقسمة 
د3هم   100 1000 حصة من فئة  الى 

للحصة موزعة كالتالي :
السيد أمي0 بوود0 500 حصة.

 500 بوود0  فؤاد  محمد  السيد 
حصة.

التسيير : السيد امي0 بوود0.
تم التسجيل باملحكمة االبتدائية 
 ،2022 ما23  فاتح  بتا3يخ  بتما3ة 

السجل التجا3ي 3قم 225.592.
مقتطف وبيا0

22 P

 STE J.GARCIA CARRION
MAROC

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
3اسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : زاوية شا3ع محمد 
الخامس وزنقة ابن الكثير اقامة 

دو2 ما3يس الطابق الثاني، 3قم 20 
طنجة

السجل التجا3ي 3قم : 50419
الحل املسشق للشركة

بمقت�صى محضر قرا3ات الشريك 
الوحيد املحر3 بمقر الشركة بطنجة 
ما  تقر3   ،2022 ديسمبر   22 بتا3يخ 

يلي :
الحل املسشق للشركة.

استقالة السيد انريك كوميز كوميز 
من   ENRIQUE GOMEZ GOMEZ

مهامه كمسير للشركة.
تعيي0 السيد انريك موكيز كوميز 
 ENRIQUE GOMEZ GOMEZ

كمصفي للشركة ملدة التصفية.
تحديد مقر التصفية في العنوا0 
الخامس  زاوية شا3ع محمد   : التالي 
وزنقة ابن الكثير اقامة دو2 ما3يس 

الطابق الثاني، 3قم 20 طنجة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بطنجة  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
تحت 3قم   ،2022 فبراير   22 بتا3يخ 

.252259
للخالصة والشيا0

23 P

STE COFRALSI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
3اسمالها : 26.928.000 د3هم

مقرها االجتماعي : 56-54 زنقة 
الفرات اقامة سناء الطابق الرابع 
مكتب 22، املعا3يف الدا3الشيضاء
السجل التجا3ي 3قم : 272252 

الدا3الشيضاء
3فع 3اسمال االجتماعي

االجمع  بمقت�صى محضر قرا3ات 
العام االستثنائي املحر3 بمقر الشركة 
ديسمبر   20 بتا3يخ  بالدا3الشيضاء 

2022، تقر3 ما يلي :
دمج  طريق  عن  3اسمال  زيادة 
على  الدفع  املستحقة  الديو0 
الوحيد  الشريك  لصالح  الشركة 
 ،.ENCOFRADOS J. ALSINA S.A
وذلك  د3هم   2.525.600 بمشلغ 
الى  د3هم   25.002.000 من  برفعه 

26.928.000 د3هم.
 COFFRAGE الشركة  تنازل 
عن   ALISPLY DU MAROC SARL

حقها في االفضلية لزيادة 3اسمال.
من  النهائي  انتهاء  على  املصادقة 

الزيادة في 3اسمال.
 8  ،7  ،6 التعديل املوازي للمواد 

من النظام االسا�صي.
االساسية  القواني0  تنقيح 

للشركة.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجا3ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 
فبراير   25 بتا3يخ  بالدا3الشيضاء 

2022، تحت 3قم 820582.
للخالصة والشيا0

املسير 

24 P

STE SKIZAA 4
شركة ذات مسؤولية محدودة

3اسمالها : 10.000 د3هم
مقرها االجتماعي : مكتب 44، مشنى 
A1، 3ياض انفا، شا3ع عمر الخيام 

الدا3الشيضاء
السجل التجا3ي 3قم : 060259

الجمع  قرا3ات  محضر  على  بناء 
تقر3   ،2022 يناير   25 بتا3يخ  العام 

ما يلي :
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حصص  نقل  على  املوافقة 

الشركة.

 MARIAM السيدة  تعيي0 

SKIREDJ كمسيرة جديدة للشركة.

النظام  صياغة  واعادة  تعديل 

االسا�صي للشركة.

التمام  الصالحيات  اعطاء 

االجراءات القانونية.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجا3ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

فبراير   20 بتا3يخ  بالدا3الشيضاء  

2022، تحت 3قم 820222.
قصد النشر واإلعال0

25 P

STE CHAOUI BOIS
SARL AU

3اسمالها : 2.000.000 د3هم

السجل التجا3ي 3قم : 22667

هشة حصص اجتماعية
خروج شركاء وتحيي0 القانو0 

االسا�صي
مؤ3خ  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

كل  قام   ،2022 يوليو  و8   5،2 ب 

والسيد  املدني  الشاوي  السيد  من 

بهشة ملجموع  الشاوي محمد منتصر 

حصصهما االجتماعية  التي يملمونها 

 CHAOUI BOIS في الشركة املسماة 

 2.000.000 3اسمالها   ،SARL AU

د3هم، مقرها االجتماعي بسال، سانية 

زنقة   15 3قم  محمد  تجزئة  بالمي0 

كاملة  االمام مالك خا3ج باب سبتة، 

لفائدة السيد الشاوي عادل واملقد3ة 

ب 20.000 حصة اجتماعية.

فقد  من خالل عقد الهشة أعاله، 

تم العمل على اعداد محضر اجتماع 

 CHAOUI BOIS املسماة  للشركة 

SARL، والتي اصشحت بموجشه شركة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

مؤ3خ  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

تحيي0  تم   ،2022 ديسمبر   22 ب 

القانو0 االسا�صي للشركة عقب عقد 

الهشة أعاله.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ما23  فاتح  بتا3يخ  بسال  االبتدائية 

2022، تحت 3قم 28029.
للخالصة والشيا0

االستاذ ياسي0 بوششتي

26 P

STE AL INTILAQ
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
3اسمالها : 2.000.000 د3هم

مقر الشركة : 3قم 11 شا3ع القرطبي 
حي الشهداء العيو0

بمقت�صى محضر الجمع العام غير 

العادي بتا3يخ 2 فبراير 2022، بمقر 

الشركة تقر3 ما يلي :

اضافة الشناء او االشغال املختلفة 

للنشاط الرئي�صي الشركة.

بمكتب  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

بالعيو0 بتا3يخ 2 ما23 2022، تحت 
3قم 567.

27 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 20, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

الهاتف : 0525280525

Comptable_zaroili@hotmail.fr

STE HAKOM
شركة محدودة املسؤولية 

3أسمالها االجتماعي:100.000  د3هم

املقر االجتماعي :  حي املرابطي0 بئر 

انز3ا0 مجموعة 1 3قم 22 ، تازة

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 
القانو0  وضع  تم   ،2022 يناير   17

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :

 »STE HAKOM«  : التسمية 

شركة محدودة املسؤولية.

 الهدف : بيع قطع الغيا3 املستعملة 

املتعلقة بالسيا3ات وغيرها.

في الشركة  مدة  حددت   املدة: 

 99 سنة ابتداء من تا3يخ تأسيسها.

كريم  حيني  السيد  عن  التسيير: 
كل  تخويله  مع  للشركة  مسيرا 
الصالحيات للتصرف باسم الشركة.

املقر االجتماعي : حي املرابطي0 بئر 
انز3ا0 مجموعة 1 3قم 22 ، تازة.

اإليداع  تم   : لقانــوني  ا  اإليداع 
الضشط  كتابة  لدى  القانوني 
يوم بتازة  االبتدائية   للمحكمة 

 28 فبراير 2022،  تحت عدد 88.
28 P

STE KS PRESTIGE
الرأسمال اإلجتماعي : 100.000 

د3هم  
املقر اإلجتماعي : الطابق األ3�صي 
3قم 76 تجزئة 3قم أ1 شطر 2 

تامنصو3ت مراكش 
بمقت�صى  العقد العرفي بتا3يخ 22 
يناير 2022،  بمراكش تمت املصادقة 
على القانو0 االسا�صي للشركة ذات 
وحيد  لشريك  املحدودة   املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :
: شركة ك 2  اللقب اإلجتماعي   
   SOCIETE KS PRESTIGE بريستيج

الشركة   : القانونية  الصفة 
لشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد. 
األ3�صي  الطابق  اإلجتماعي:  املقر 
 2 شطر  أ1  3قم  تجزئة   76 3قم 

تامنصو3ت مراكش.    
املــــــــــــــــدة:  99 سنة .

مدير املشنى    : الهدف اإلجتماعي   
   gérant d’immeubles

syndic d’immeubles   أمي0 املشنى
 100.000  : اإلجتماعي  الرأسمال 
حـصة    1000 إلى  مـوزعـة  د3هم 
د3هم     100 فئـة   من  اجتماعية 
الوحيدة  للشريكة  مسندة  للواحدة 
النحو  على  العسالي  أمال  السيدة 

التالي:
                                        1000 العسالي  أمال  السيدة 

حصة إجتماعية.
التسيير : تسير الشركة  من  طرف 
أمال  السيدة  الوحيدة  الشريكة 
العسالي ملدة غير محدودة  بأكبر عدد 

من الصالحيات. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط للمحكمة التجا3ية بمراكش 
وذلك بتا3يخ 17 فبراير 2022،    تحت  

3قم اإليداع   222009.   
التجا3ي  بالسجل  تقييدها  وتم 

تحت 3قم 222862.
29 P

 STE MAISON NB
S.A.R.L  AU

الرأسمال االجتماعي : 100.000 
د3هم

املقر االجتماعي :املركز التجا3ي )م 
افوني( 1 شا3ع املنا3ة.  مراكش

العام االستثنائي  الجمع  بموجب 
املنعقد بمقر الشركة بتا3يخ 25 يناير 
ميزو0 0   ’’ صادقت شركة   ،2022

ب’’ على ما يلي :
سهم   500 بيع  على  التصديق    
بسعر )100( د3هم للسهم اي بالسعر 
قشل  من  د3هم   50.000 االجمالي 
السيدة ناهد بن منصو3 للسيد 3ضا 

بن منصو3.
أصشح التوزيع الجديد لرأ2 املال 

على النحو التالي: 
 500 بنمنصو3..  ناهد  السيدة 

سهم. 
 500  …… بنمنصو3  3ضا  السيد 

سهم هذا هو إجمالي 1000 سهم .
ذات  شركة  من  االنتقال 
وحيد   لشريك  املحدودة  املسؤولية 
SARL AU إلى شركة دات املسؤولية 

  .SARL املحدودة
تعيي0 مدير جديد والتصديق على 
منصو3  بن  ناهد  السيدة  استقالة 
3ضا             السيد  وتعيي0  اإلدا3ة  من 
 للشركة لفترة 

ً
 وحيدا

ً
بنمنصو3 مديرا

غير محدودة. 
املهنية  الضريشة  أنشطة  تعديل 
حيت يؤكد الجمع العام الغير العادي 
الشركة  بها  تقوم  التي  األنشطة  أ0 
الضريشة  في  تضمينها  يجب  والتي 
املهنية هي:  - تاجر املشغوالت اليدوية 
الفنية  التحف  تاجر  بالتفصيل- 

الزخرفية واألثاث واإلنا3ة.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط للمحكمة التجا3ية بمراكش 
بتا3يخ  20 فبراير 2022،  وذلك تحت 

3قم  222269.
30 P

 DORION TRADING GROUP
S.A.R.L d’A.U

تعــديــالت قانونيـة
االستثنائي  العـام  الجمع  إثر  على 
 DORION TRADING“ ملسـاهم 
املسؤولية  ذات  شـركة    ”GROUP
الـواحـد،  املسـاهـم  ذات  املحـدودة 
د3هم   200.000،00 الشـالغ 3أسمـالها 
بـالزنقـة  االجتمـاعــي  مقرها  والكـائن 
تقـر3   ، العيـو0  النيجـر  شـا3ع   15

مايلـي:
مجمـوع   )1000حصـة(  تفـويت 
 M. Leonardo SANCHEZحصص
   DE LERIN GARCIA-OVIES
 M. Martin Paul ISAACS لفـائـدة 
    M. Sean Philip 500حصـة   ولفـائـدة

WOOLLEY 500 حصـة.   
تحـويـل الشكـل القـانـونـي للشـركـة 
مـن شـركة ذات املسؤولية املحـدودة 
ذات املسـاهـم الـواحـد الـى شـركة ذات 

املسؤولية املحـدودة. 
العنـوا0  الـى  الشـركـة  مقـر  نقـل  
عنـا3ة  فـا2  زنقـة  العيـو0،  الجـديـد: 

وفـاء الشقـة 3قـم 01.
كتـابة  لدى  القـانوني  اإليـداع  تـم 
الضـشط باملحـكمة االبتدائيـة بالعيو0 
3قم  تحت   2022 مـا23   02 بتـا3يخ 

.586/2022
31 P

 PHARMACIE AL WIFAK EL
 KABIR

تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 
املحدودة بمسـاهـم واحــد

بـتا3يخ  العرفـي  للعقـد   تـشعا 
تـــم وضــع قـوانـيــن  22 نوفمبر 2022، 

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
 PHARMACIE AL التسميـــة: 

. WIFAK EL KABIR

ذات  شركة   : الشكل القانوني  
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضـــوع :
تشغيل وإدا3ة الصيدليـة . 

أنواع  جميع  وتوزيع  وبيع  شراء 
األدوية ، وجميع املنتجات الصيدالنية  
وششه الصيدالنية  ومنتجات التغذية 
، واملعدات الطشية وجراحة العظام، 
الشيطرية  واملنتجات   ، ذلك  إلى  وما 

ومنتجات التجميل .
األخرى  املنتجات  وبيع  املشو3ة 
الطشية ، ومعدات تقويم العظام وما 

إلى ذلك.
: تجـزئـة الــوفـاق  املقـر الرئـيسـي 

بلـوك ب 3قـم 266 العيـو0.
مشلغ  في  حدد   : الرأسمال 
إلى  مقسمة  د3هم   100.000.00
د3هـم   100 فئة  من  حصة   1.000
طـا3ق  السيـد  بـالكـامـل  ويملكهـا 

أحنـاش.
السيـد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدا3ة 

طـا3ق أحنــاش.
بكتابة  تم   :  اإليداع القانوني 
الضشط باملحكمة االبتـدائـية بالعيو0 
بتـا3يـخ 20 ديسمبر 2022  تحت 3قــم 
2902/2022 ، وتـم تسجيلها بالسجل 
التحليلي عدد  الرقم  التجا3ي تحت 

.29572
32 P

EASY TRADE LAMALLAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
تحويل املقر اإلجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
149075

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم   2022 سبتمبر   22 في  املؤ3خ 
للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
حي   2 مكر شا3ع لشنا0 شقة   22 من 
املحيط الرباط إلى بلوك ت-ب 3قم 1 

الطابق السفلي ح.ي.م الرباط.
باملحـكمة   : القـانوني  اإليـداع  تـم 
ما23   2 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 220572.
33 P

األستاذة ملياء الشراط

موثقة بالدا3الشيضاء

 26 زنقة ليل شا3ع إميل زوال

الهاتف : 022.50.25.22/52

MI26 HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

3أسمالها : 10.000 د3هم

مقرها اإلجتماعي : الدا3الشيضاء 
زاوية ممر اللة ياقوت مع مصطفى 

املعاني 3قم 69 الطابق الثاني

RC : N°534133

IF : N°51779554

ICE : N°003020097000043

تأسيس
األستاذة  تلقته  عقد  بمقت�صى 

بالدا3الشيضاء   موثقة  الشراط  ملياء 

وضع  تم   ،2022 فبراير   10 بتا3يخ 

القانو0 األسا�صي للشركة:

.MI26 HOLDING : اسمها

شكلها :ش.م.م.

هدفها : تسيير كل مساهمة في كل 

وغرضها  نشاطها  كا0  مهما  شركة 

الشركات  ذلك  في  )بما  اإلجتماعي 

العقا3ية والصناعية( وتسيير محفظة 

تملكها  التي  املالية  والقيم  األو3اق 

الشركة أو التي ستقتنيها.

االستشا3ات،  الخدمات،  كل 

الشركات  لفائدة  الدا3سات 
اإلدا3ي  املستوى  على  واملقاولت، 

املالي  التجا3ي،  التقني،  املحاسشاتي 

أو غيره.

املساهة املشاشرة أو غير املشاشرة 

املالية  العمليات  جميع  في  للشركة 

الشركات  أو  العقا3ية  أو  املنقولة 

العقا3ية والصناعية.

العمليات  جميع  عامة  بصفة 

الصناعية،  املالية،  التجا3ية، 

صلة  لها  التي  والعقا3ية  املنقولة 

مشاشرة بالهدف اإلجتماعي وبأهداف 

في  تساهم  والتي  ومرتشطة  مماثلة 

تنمية الشركة وتطويرها.

الدا3الشيضاء    : اإلجتماعي  مقرها 
ياقوت مع مصطفى  زاوية ممر اللة 

املعاني 3قم 69 الطابق الثاني.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : مدتها 

التسجيل.
د3هم   10.000.00  : 3أسمالها 

بقيمة  سهم   100 على  مقسمة 

100.00 د3هم للواحد.

شركاؤها :

املقيم  كابسا  شاي  اطاي  السيد 
كود3فروي  زنقة   A15 بفرنسا، 

كيفنيك 75011 با3يس.

املقيم  عشو3،  ميكايل  السيد 
د2  عما3ة    ،22 د  3قم  بمراكش، 

حدائق النخيل 1، النخيل الشمالي.

إدا3تها : السيد جاك كنافو املقيم 

د2/2د،  النخيل  حدائق  بمراكش، 

ميكايل  والسيد  الشمالي  النخيل 

بصفتهما متصرفا0 للشركة  عشو3، 

ملدة غير محدودة. 

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 

فبراير   25 بتـا3يـخ  بالدا3الشيضاء 

2022  تحت الرقــم 820070.
للنشر واإليداع

األستاذة ملياء الشراط

34 P

MBM AFRIQUE
S.A.R.L A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة
3أ2 مالها : 100.000 د3هم

مقرها اإلجتماعي : عما3ة 58، شقة 

A2، زنقة واد سشو، أكدال الرباط

تأسيس 
بمقت�صى عقد عرفي حر3 بالرباط 

وضع  تم   ،2022 فبراير   15 بتا3يخ 

ذات  لشركة  األسا�صي  القانو0 

مسؤولية محدودة وذات الخصائص 

التالية :

 MBM AFRIQUES  : التسمية 

.S.A.R.L A.U

الهدف : هدف الشركة هو :

تاجر حديد.

الشناء،  املتنوعة:  الشناء  أعمال 

الصحي  الصرف  التخطيط  التطوير 

للطرق، املحاجر األعمال الفنية.
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التجا3ة الوطنية والدولية.

املقر اإلجتماعي : عما3ة 58، شقة 
A2، زنقة واد سشو، أكدال الرباط.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
3أ2 املال : 100.000 د3هم موزع 

كل حصة  قيمة  حصة   1.000 على 

د3هم حر3ت كلها ووزعت على   100

املساهم الوحيد الذي قدم مساهمة 

نقدية بقيمة 100.000 د3هم.

السيد   : الوحيد  الشريك 
3قم  ب.و.ت   حامل  فتحي  محمد 

AB529522، من مواليد 20 سبتمبر 

ذو جنسية مغربية،  في سال،   2989

قطاع واو،  والقاطن في حي الرحمة، 
3قم 2292 سال.

التسيير : عي0 السيد محمد فتحي 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

التسجيل : تم تسجيل الشركة في 

السجل التجا3ي بالرباط تحت 3قم 

.258282
بمثابة مقتطف وبيا0

املسير

35 P

SR FER
S.A.R.L A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة
3أ2 مالها : 100.000 د3هم

مقرها اإلجتماعي : عما3ة 20، شقة 

8، زنقة موالي أحمد الوكيلي، 

حسا0 الرباط

تأسيس 
بمقت�صى عقد عرفي حر3 بالرباط 

وضع  تم   ،2022 فبراير   15 بتا3يخ 

ذات  لشركة  األسا�صي  القانو0 

مسؤولية محدودة وذات الخصائص 

التالية :

.SR FER S.A.R.L A.U : التسمية

الهدف : هدف الشركة هو :

تاجر حديد.

الشناء،  املتنوعة:  الشناء  أعمال 

الصحي  الصرف  التخطيط  التطوير 

للطرق، املحاجر األعمال الفنية.

التجا3ة الوطنية والدولية.
املقر اإلجتماعي : عما3ة 20، شقة 
8، زنقة موالي أحمد الوكيلي، حسا0 

الرباط.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
3أ2 املال : 100.000 د3هم موزع 
كل حصة  قيمة  حصة   1.000 على 
د3هم حر3ت كلها ووزعت على   100
املساهم الوحيد الذي قدم مساهمة 

نقدية بقيمة 100.000 د3هم.
السيد   : الوحيد  الشريك 
3قم  ب.و.ت   حامل  فتحي  محمد 
AB529522، من مواليد 20 سبتمبر 
ذو جنسية مغربية،  في سال،   2989
قطاع واو،  والقاطن في حي الرحمة، 

3قم 2292 سال.
التسيير : عي0 السيد محمد فتحي 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
التسجيل : تم تسجيل الشركة في 
السجل التجا3ي بالرباط تحت 3قم 

.258287
بمثابة مقتطف وبيا0

املسير

36 P

HATIMI CONSULTING
SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE,CONSEIL
JURIDIQUE ET FISCAL

FMQ TRAV
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حر3  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 ،2022 فبراير   10 بتا3يخ  بالقنيطرة 
تم وضع النظام األسا�صي لشركة ذات 
املميزات  وذات  املحدودة  املسؤولية 

املشينة فيما يلي :
.FMQ TRAV SARL : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

الغاية من الشركة  هي :
صناعة األنابيب.

أشغال الشناء.
أشغال مختلفة.

عشد  موالي  شا3ع   59  : املقر 
العزيز، إقامة موالي عشد العزيز 3قم 

4 القنيطرة.
سنة   99 في  مدتها  حددت  املدة: 

اعتشا3ا من تا3يخ تأسيسها النهائي.
3أ2 املال الجماعي : 100.000.00 
1000 حصة من فئة  د3هم قسم إلى 

100 د3هم، موزعة كما يلي :
السيد محمد الهاشمي 500حصة.
السيد طه الناصري 500 حصة.

تسيير الشركة من طرف   : اإلدا3ة 
بصفته  الهاشمي  محمد  السيد 
املسير القانوني للشركة والسيد طه 
الناصري بصفته مسير ثاني للشركة 

ملدة غير محدودة.
فاتح  بي0  ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتـا3يـخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

فبراير 2022  تحت 3قــم 90506.
3قم السجل التجا3ي : 60262.

37 P

HATIMI CONSULTING
SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE,CONSEIL
JURIDIQUE ET FISCAL

EL MASRI DESIGN 
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة شريك وحيد

بسال  حر3  عرفي  عقد  بمقت�صى 
وضع  تم   ،2022 فبراير   28 بتا3يخ 
ذات  لشركة  األسا�صي  النظام 
وحيد  شريك  املحدودة   املسؤولية 

ذات املميزات املشينة فيما يلي :
EL MASRI DESIGN : التسمية

.SARL AU
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.
الغاية من الشركة  هي :

تصميم الديكو3.
االستيراد والتصدير.

أشغال مختلفة.
املقر : 20 شا3ع أمير سيدي محمد 

حي الرشاد القرية سال.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 
اعتشا3ا من تا3يخ تأسيسها النهائي.

3أ2 املال الجماعي : 100.000.00 
1000 حصة من فئة  د3هم قسم إلى 

100 د3هم، جلها في اسم :
السيد ايهاب مصعب.

تسير الشركة من طرف   : اإلدا3ة 
السيد ايهاب مصعب بصفته املسير 

القانوني للشركة ملدة غير محددة.
فاتح  بي0  ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتـا3يـخ  بسال  اإلبتدائية 

2022  تحت 3قــم 28020.
3قم السجل التجا3ي : 25522.

38 P

EBERTEC SA
 CAPITAL SOCIAL : 20.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL : 22RUE

 SAAD IBNOU OUAKASS
CASABLANCA

RC :2.227
تعيي0 مراقب حسابات الشركة

بمقت�صى محضر الجمعية العامة 
استثنائية  بصفة  املنعقدة  العادية 
 19 بتا3يخ   EBERTEC SA لشركة 
تعيي0  قر3 الشركاء   2022 أغسطس 
حسابات  كمراقب   BDO املكتب 
الشركة ملدة ثالثة سنوات تنتهي عند 

اجتماع الجمعية العامة.
الحسابات  على  املوافقة   
ديسمبر   22 في  املنتهية  اإلجتماعية 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 
 22 بتا3يخ  بالدا3الشيضاء  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820065.
39  P

HAMOUN PRODUCTION
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
قد  فبراير2022   8 بتا3يخ  بالربط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
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 HAMOUN  : التسمية 

.PRODUCTION SARL

 الهدف اإلجتماعي : 

تصوير السينمائي والتلفزيوني.

صناعة السنيما  والتلفزيو0.
3أسمال الشركة : 200.000 د3هم 

فئة  من  حصة   2000 إلى  مقسمة 

100 د3هم للحصة الواحدة.

السيد فؤاد الكماني 750 حصة.

السيدة مونا عاطف 1500 حصة.

 750 باعدي  حفيظة  السيدة 

حصة 

املجموع : 2000 حصة 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.

من فاتخ يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدي من تا3يخ التسجيل.
14 زنقة املنستير شقة 3قم  املقر: 

6 عالل بن عشدهللا الرباط .

الكماني  قؤاد  السيد   : املسير 

والسيدة مونا عاطف.
التجا3ي  بالسحل  التقييد  3قم 

.258279

39P مكرر

MI ADVERTISING AGENCY
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 ،2022 فبراير   28 بتا3يخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

 MI ADVERTISING  : التسمية 

.AGENCY SARL

الهدف اإلجتماعي : 

مقاول اإلعال0  واإلشها3.

تصميم جميع املطشوعات.
 20.000.00  : الشركة  3أسمال 

د3هم مقسمة إلى 200 حصة من فئة 

100د3هم للحصة الواحدة.

السيدة مريم غريب 150 حصة.
العلوي  اسماعيل  السيد 

اإلسماعيلي 150 حصة

املجموع : 200 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

املقر : 45 شا3ع فرنسا الشقة 3قم 

8 أكدال  الرباط.

املسيرة : السيدة مريم غريب.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

.258277

40 P

SGSB
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

3أسمالها : 1.000.000 د3هم

مقرها في الرباط زنقة جزيرة العرب 

3قم 2

السجل التجا3ي عدد : 69999

استثنائي  جمع  محضر  بمقت�صى 

بمكتب   2022 فبراير   11 بتا3يخ 

بتما3ة  موثقة  مينة  كرمح  االستاذة 

قر3 شركاء SGSB ما يلي :

بيع مجموع الحصص التي يملكها 

 5000 هي  الغني  عشد  سير  السيد 

محمد  سير  السيد  لفائدة  حصة 

سير  محمد  السيد  أصشح  وبالتالي 

يمتلك 10.000 حصة.

الغني  عشد  سير  السيد  استقالة 

السيد سير  وأصشح  للشركة  كمسير 

محمد املسير الوحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

حيث أصشحت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 

ما23   2 في  بالرباط  التجا3ية 

2022تحت عدد 2022.

40P مكرر

GLOBAL AUTOMATIVE
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد
3أسمالها : 100.000 د3هم

مقرها في الرباط 28 زنقة فا3سوفي 
املحيط

السجل التجا3ي عدد : 202829
استثنائي  جمع  محضر  بمقت�صى 
بمكتب   2022 فبراير   11 بتا3يخ 
االستاذة كرمح مينة موثقة بتما3ة قر3 
 GLOABAL AUTOMATIVE شركاء 

ما يلي :
التصدق بمجموع الحصص التي 
 500 هي  محمد  سير  السيد  يملكها 
حصة لفائدة السيد سير عشد الغني 
وبالتالي أصشح السيد عشد الغني سير 

يمتلك 1000 حصة.
الغني  عشد  سير  السيد  استقالة 
السيد سير  وأصشح  للشركة  كمسير 
محمد املسير الوحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
حيث أصشحت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 
 2022 ما23   2 التجا3ية بالرباط في 

تحت عدد 1411.
41 P

PIECE AUTO MAAMOURA
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد
3أسمالها : 100.000 د3هم

مقرها في الرباط زنقة جزيرة العرب 
3قم 2

السجل التجا3ي عدد : 79985
استثنائي  جمع  محضر  بمقت�صى 
بمكتب   2022 فبراير   11 بتا3يخ 
موثقة  مينة  كرمح  االستاذة 
 PIECE AUTO شركاء  قر3  بتما3ة 

MAAMOURA ما يلي :
التصدق بمجموع الحصص التي 
 500 هي  الغني  عشد  السيد  يملكها 
محمد  سير  السيد  لفائدة  حصة 
سير  محمد  السيد  أصشح  وبالتالي 

يمتلك 1000 حصة.

الغني  عشد  سير  السيد  استقالة 

السيد سير  وأصشح  للشركة  كمسير 

محمد املسير الوحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

حيث أصشحت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 

ما23   2 في  بالرباط  التجا3ية 

2022تحت عدد 1410.

42 P

ديوا0 األستاذة آمال مساندة 

موثقة بالدا3الشيضاء
80 شا3ع عمر الريفي الطابق األول

LAURENZIA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات  

شريك وحيد

بيع حصص الشركة
تلقته  3سمي  عقد  بمقت�صى 

موثقة  مساندة  أمال  األستاذة 

فبراير   14 بتا3يخ  بالدا3الشيضاء 

حنانية  فليب  السيد  قام   2022

بتفويت جميع الحصص أي  بنستي 

بالشركة ذات  يمتلكها  التي   %  100

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

.LAURENZIA وحيد

سامية  السيدة  لفائدة 

3أسمالها  والتي  القيطوني  اد3ي�صي 

اإلجتماعي  ومقرها  د3هم   200.000

حي  املنا3  محج   4 بالدا3الشيضاء 

بو3كو0.
الجا3ي  الحساب  جميع  وكدا 

الذي يمتلكه في نفس الشركة.

بمقت�صى نفس العقد تم ما يلي :

حنانية  فليب  السيد  استقالة 

بنستي من مهامه كمسير للشركة.

اد3ي�صي  سامية  السيدة  تعيي0 

للشركة  وحيدة  كمسيرة  القيطوني 

ملدةغير محدودة.

تلقته  3سمي  عقد  بمقت�صى 

موثقة  مساندة  أمال  األستاذة 

بالدا3الشيضاء بتا3يخ 14 فبراير 2022 

تم تحيي0 النظام األسا�صي للشركة.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
بالدا3الشيضاء بتا3يخ ... فبراير 2022 

تحت عدد 820007.
لإليداع والنشر

األستاذة أمال مساندة

43 P

EXPONENTIEL CONSULTING

WCS WE CARE SOLUTIONS
السجل التجا3ي : 20962 سال

نقل حصص الشركة
العام  الجمع  حسب  تقر3 
 2022 فبراير   4 بتا3يخ   اإلستثنائي 

ما يلي :
 WCS WE نقل حصص الشركة 

CARE SOLUTIONS من :
والسيد  الرضاوي  أمي0  السيد 
حصصهم  باعوا  شوقي  محمد 
وإلى   PROLOGIA بالكامل إلى شركة 
السيدة فاطمة النصيري 490 حصة.

 WCS وأصشحت حصص الشركة 
WE CARE SOLUTIONS كالتالي :

.PROLOGIA 999 حصة للشركة
فاطمة  للسيدة  واحدة  حصة 

النصيري.
الرضاوي  أمي0  السيد  استقالة 
مناصبهم  من  شوقي  محمد  والسيد 

كمديرين مسيرين للشركة.
عواد  امحمد  السيد  تعيي0 
كمدير    PROLOGIA شركة  ممثل 
 WCS WE CARE لشركة  مسير 

.SOLUTIONS
...  لذلك تم تعديل املادة 6 واملادة 

7 واملادة 15 من الظام األسا�صي.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التجا3ي 

بسال تحت 3قم 28022.
44 P

 
AS MED MAROC PRIVE

SARL
 تأسيس

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
بفا2 تم إنشاء   2022 ديسمبر   28  
ذات  لشركة  األسا�صي  القانو0 

خصائصها  املحدودة  املسؤولية 

كالتالي :

 AS MED MAROC  : التسمية 
.PRIVE SARL

3أ2 املال : 100.000 د3هم.
املوضوع :

معهد التعليم املستمر.
املدة : 99 سنة.

ابن  شا3ع   26  : اإلجتماعي  املقر 
الخطيب فا2.

الشركاء : 
السيد زهير بنفايدة.

 والسيد محمد شرقاوي.
زهير  السيد  تعي0  تم   : التسيير 
الشرقاوي  محمد  والسيد  بنفايدة 

كمسيرين للشركة.
الحصص : 

500 حصة  بنفايدة  زهير  السيد 
قيمة كل حصة 100 د3هم.

 500 شرقاوي  محمد  السيد 
حصة قيمة كل حصة 100 د3هم.

بالسجل  القانوني  اإليداع 
التجا3ية  املحكمة  لدى  التجا3ي 
بفا2 3قم السجل التجا3ي 71665 

بتا3يخ 4ما23 2022.
45 P

MOOVE-IT
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

في  حر3  عرفي  عقد  بمقت�صى 
فبراير   22 بتا3يخ  الدا3الشيضاء  
األسا�صي  النظام  وضع  تم   ،2022
املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 
املشينة  املميزات  ذات  وحيد  بشريك 

فيما يلي :
.MOOVE-IT : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الغاية من الشركة  هي :
اإلستشا3ات والتد3يب في التنظيم 
وبرمجة  تصميم  املعلومات  ونظام 
خدمات  املعلومات  نظم  وتطوير 

تكنولوجيا املعلومات األخرى.
املجاطي  أحمد   22 زنقة   : املقر 
إقامة االلب الطابق األول 3قم 8 حي 

املعا3يف الدا3الشيضاء.

سنة    99 حددت مدتها في   : املدة 
اعتشا3ا من تا3يخ تأسيسها النهائي.

 10.000.00  : 3أ2 املال الجماعي 
د3هم املوزع كما يلي :

قمو3ي  علمي  ياسي0  السيد 
10.000.00 د3هم 100 حصة.

تسيير الشركة من طرف   : اإلدا3ة 
السيد ياسي0 علمي قمو3ي ملدة غير 
بي0  ما   : الجماعية  السنة  محددة 

فاتح يناير إلى متم ديسمبر .
 : القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بالدا3الشيضاء   التجا3ية  باملحكمة 

تحت 3قــم 8557.
46 P 

  ASIA HYM
                               SARL

تأسيس شركة   
وضع   2022 يناير   10 بتا3يخ  تم 
باملميزات  لشركة  منظم  قانو0 

التالية:
 ASIA HYM  SARL التسمية:   

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
ذات  شركة  القانوني:   الشكل 

املسؤولية املحدودة .
الهدف:       

 استغالل مطعم .
 املقر االجتماعي:      املحل  3قم 1 

إقامة و3ود تا3كة تا3كة مراكش.
الرأسمال االجتماعي: حدد في مشلغ 
 1000 إلى  مقسمة  د3هم   100000
موزعة  د3هم   100 فئة  من  حصة 

كاألتي:          
 -السيد ياسي0 زبيري 220 حصة.
-السيد محسن زبيري  220 حصة.

-السيد 3�صى زبيري  220 حصة.
 10 فلوج  الحميد  عشد  -السيد   

حصص .     
غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدا3ة 
محدودة من طرف السيدين ياسي0 

زبيري والسيد عشد الحميد فلوج. 
من  تبتدئ    : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 22 ديسمبر.
99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تا3يخ تأسيس الشركة. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية  املحكمة 
 222296 تحت 3قم  فبراير2022   22
وسجلت الشركة في السجل التجا3ي 

تحت 3قم222022.
47

شركة كاسترو ميتغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأسمال اإلجتماعي : 10.000.00 
د3هم

املقر اإلجتماعي : شا3ع 2802 3قم 22 
حي تكركو3ت طابق األول الدشيرة

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
لشركة   2022 فبراير   25 في  املؤ3خ 

كاسترو ميتنغ تقر3 ما يلي:
للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
من املقر السابق الكائن بشا3ع 2802 
األول  طابق  تكركو3ت  حي   22 3قم 
الكائن  الحالي  العنوا0  إلى  الدشيرة 
شا3ع  د2  كوم   0-6 سو2  بمفتاح 

محمد الخامس الدشيرة إنزكا0.
اإلجتماعي  املوضوع  توسيع 
للشركة بإضافة أنشطة أخرى نذكر 

منها :
متعهد الحفالت.

تنظيم الظاهرات واملهرجانات.
تعديل القانو0 األسا�صي للشركة 
اإلجتماعي(  )املوضوع   2 3قم  )الشند 

والشند 3قم 4 )املقر اإلجتماعي(.
أسئلة مختلفة.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 
الضشط باملحكمة اإلبتدائية بإنزكا0 

يوم 4 ما23 2022  تحت 3قــم 052.
48 P

األمانة امللكية للمغرب
29 شا3ع العلويي0 3قم 1 الرباط

اإلستثنائي  العام  الجمع  إ0 
 2027 يوليو   28 بتا3يخ  املنعقد 
ش.ذ.م.م   CS PARTNER لشركة 
 2 زنقة سشو شقة   22 مقرها الرباط 
أكدال ، 3أسمالها 10.000.00 د3هم، 
واملسجلة بالسجل التجا3ي بالرباط 

تحت 3قم 66262 قد قر3 ما يلي :
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حل الشركة .

تعيي0 السيد هشام مزو3 كمصفي 

للشركة.

تحديد مقر التصفية بالرباط 22 

زنقة سشو شقة 2 أكدال.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 3قــم    2027 أكتوبر   22 بتا3يخ 

.92275
بمثابة مقتطف وبيا0

فيرماك

49 P

STE. ADOFAT TRANS

SARL AU

 الرأسمال: 100.000.00 د3هم

املقر : مدينة الوحدة بلوك C 3قم 

222 العيو0

إعال0 عن تأسيس ش.ذ.م.م
تم بمدينة العيو0 بتا3يخ 4 ما23 

2022 تأسيس ش.ذ.م.م باملواصفات 

التالية :

STE. ADOFAT TRANS : االسم

.SARL AU

املقر : مدينة الوحدة بلوك C 3قم 

222 العيو0.

الهدف : النقل.

الرأسمال : 100.000.00 د3هم.

املساهمو0 : 

 1000 بياض  فتيحة  السيدة 

حصة.

وكلتا ملدة غير   : اإلدا3ة والتسيير 

محدودة للسيدة فتيحة بياض.

تم وضع القانو0 املؤسس للشركة 

في املحكمة اإلبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

 606/22 تحت 3قم   2022 ما23   4

وتم تسجيل هذه األخيرة بنفس اليوم 

وتحت 3قم 00602.

50 P

STE. AMANE LOGISTICS
SARL

الرأسمال: 100.000.00 د3هم

املقر : تجزئة 3700قم 528 العيو0

إعال0 عن تأسيس ش.ذ.م.م
تم بمدينة العيو0 بتا3يخ 4 ما23 

2022 تأسيس ش.ذ.م.م باملواصفات 

التالية :

 STE. AMANE  : االسم 

. LOGISTICS SARL

 528 3قم   700 تجزئة   : املقر 

العيو0.

الهدف : النقل.

الرأسمال: 100.000.00 د3هم.

املساهمو0 : 

 1000 امطاط  ياسي0  السيد 

حصة.

بن حداد  السيدة فاطمة الزهراء 

1000 حصة.

وكلتا ملدة غير   : اإلدا3ة والتسيير 

محدودة للسيد ياسي0 امطاط.

تم وضع القانو0 املؤسس للشركة 

في املحكمة اإلبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

 600/22 تحت 3قم   2022 ما23   4

وتم تسجيل هذه األخيرة بنفس اليوم 

وتحت 3قم 40601.

51 P

 BR-PROM
SARL AU

بموجب عقد عرفي بالرباط بتا3يخ 

تم تأسيس شركة   2022 فبراير   16

شريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد مواصفاتها كاآلتي :

.BR-PROM  SARL AU : التسمية

هدف الشركة :

األعمال املختلفة املتعلقة بالشناء.

شا3ع فرنسا   45: املقر اإلجتماعي 

أكدال الرباط.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

 100000.00  : 3أسمالها 

حصة   1000 على  مقسم  دهم 

للحصة. د3هم   100.00 فئة   من 

تسيير  مهمة  أسندت   : التسيير 

الشركة إلى السيدة معزوزي 3بيعة.

األ3باح : توزع على الشركاء أو ترحل 

إلى حساب اإلحتياطات الخاصة بعد 

اقتطاع اإلحتياطي القانوني.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   2022 ما23   2 بالرباط بتا3يخ 

3قم السجل التجا3ي 258252.

52 P

STE. M.F.R.D SHOES
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم  بالرباط   2022 فبراير   8 بتا3يخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة تحمل الخصائص التالية :

.M.F.R.D SHOES : التسمية

الهدف :

إنتاج وتسويق األحذية.

زنقة   54  : التجا3ي  العنوا0 

تانسيفت شقة 3قم1 أكدال الرباط.

الرأسمال : حدد 3أسمال الشركة 

إلى  مقسمة  د3هم   100000.00 في 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة.

تم تعيي0 السيد أيوب   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الزمرير 

محدودة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تا3يخ التأسيس النهائي.

: من فاتح يناير إلى  املالية  السنة  

22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األوى تبتدئ من تا3يخ التسجيل .

التجا3ي  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة التجا3ية بالرباط تحت 3قم 

258227 بتا3يخ 2 ما23 2022.

53 P

 FEDALA CONSULTING

BUSINESS CENTER
S.A.R.L A.U

 SARL فدالة كنسلتينغ بزنيس سنتر

AU

67 حي العيو0 الطابق 2 الشقة 2 

املحمدية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
لشريك وحيد

حر3  عرفي  عقد  بمقت�صى 

فبراير2022   2 تا3يخ  في  بالحمدية 

لشركة  األسا�صي  القانو0  إنشاء  ثم 

وحيد  لشريك  املسؤولية  محدودة 

خصائصها كالتالي :

كنسلتينغ  فدالة   : التسمية 

بزنيس سنتر.

وكيل أعمال.

االستشا3ات اإلدا3ية.

توطي0 الشركات.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
في  محدد  الشركة:  3اسمال 

 1000 إلى  مقسم  د3هم   100000

حصة من فئة 100 د3هم للحصة.

للسيد زكرياء بيض 1000 حصة.

اإلدا3ة الشركة : تم تعيي0 السيد 

للشركة.  بيض كمسير وحيد  زكرياء 

تم اإليداع القانوني : بكتابة الضشط 

باملحمدية  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم 22 فبراير 2022 تحت 3قم 277.

54 P

OUKIL CONSULTING
S.A.R.L A.U

الطابق األ3�صي 3قم 207 بن يخلف 

املحمدية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

لشريك وحيد
حر3  عرفي  عقد  بمقت�صى 

فبراير2022   4 تا3يخ  في  باملحمدية 

لشركة  األسا�صي  القانو0  إنشاء  ثم 

وحيد  لشريك  املسؤولية  محدودة 

خصائصها كالتالي :
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التسمية : عوقيل كنسلتينغ.
املوضوع:

االستشا3ات اإلدا3ية والتد3يب.
واملسوحات  الد3اسات  مكتب 

والشحوث.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
في  محدد  الشركة:  3أسمال 
20.000 د3هم مقسم إلى 200 حصة 

من فئة 100 د3هم للحصة.
للسيد عوقيل عشد الرحيم 200 

حصة.
السيد  تعيي0  تم  الشركة  إلدا3ة 
وحيد  كمسير  الرحيم  عشد  عوقيل 

للشركة. 
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
باملحمدية يوم 22 فبراير 2022تحت 

3قم 282.
55 P

 STE. SERVICE
 HYDRAULIQUE

 ELECTRIQUE MECANIQUE
AUTOMAT S.H.E.M.A

SARL AU
في مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تأسيس شركة   2022 فبراير   11  
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :
هيد3وليك  سرفس   : التسمية 
أوتومات  مكانيك  الكتريك 

)2.ه.ا.م.ا(.
الصفة القانونية : ش.م.م بشريك 

وحيد.
:التجهيزات  اإلجتماعي  الهدف 
العامة  واألشغال  الصناعية  واملواد 

للشناء.
د3هم   100.000.00  : املال  3أ2 
فئة  من  حصة   100 إلى   مقسمة 

1000 د3هم .
محمد  املرابط  السيد   : الشركاء 

100 حصة.
املدة : 99سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
األوى تبتدئ من تا3يخ التسجيل .

الشاوية  إقامة   : اإلجتماعي  املقر 
شا3ع يوسف ابن تاشفي0 زنقة 3شيد 

3ضا الطابق 4 3قم 22 طنجة.
محمد  املرابط  السيد   : التسيير 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
شا3ع  والساكن  ل   000022 3قم 
أ  د3ب  السويس  زنقة  داوود  محمد 

3قم 26  تطوا0.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
فبراير   20 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 
ومسجل   2826 3قم  تحت   2022

بالسجل التجا3ي برقم 220869.
مقتطف للنشر واإلشها3

56 P

STE. SOLAYO
SARL AU

في مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تأسيس شركة   2022 فبراير   17  
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :
التسمية : سواليو .

الصفة القانونية : ش.م.م بشريك 
وحيد.

الهدف اإلجتماعي :
لألغذية واملشروبات  تاجر جملة  

والتشغ.
)تاجر( يبيع بالجملة.

د3هم   100000.00  : املال  3أ2 
فئة  من  حصة   1000 إلى   مقسمة 

100 د3هم .
الشركاء : السيدة سهيلة الشاد�صي 

100 حصة.
املدة : 99سنة.

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

األوى تبتدئ من تا3يخ السجيل .
األغرا2  بحي   : اإلجتماعي  املقر 

الصافية 52/20 مرتيل.
التسيير : السيدة سهيلة الشاد�صي 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
والساكن باملشروع   LC296022 3قم

بلوك 2 3قم 22 ح.م الشيضاء.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

شركة  بواسطة  بتطوا0  اإلبتدائية 

كونطا املضيق السجل التجا3ي 3قم 

22027 بتا3يخ 22 فبراير 2022 .
مقتطف للنشر واإلشها3

57 P

GREEN KITCHEN
شركة محدودة املسؤولية ش.و 

3أ2 مالها 100.000 د3هم.

املقر االجتماعي : 20،شقة 8 زنقة 

موالي أحمد الوكيلي حسا0 - 

الرباط.

الحل املسشق للشركة
إ0 الجمععية العامة الغير العادية 

 ،2022/22/20 بتا3يخ  تمت  التي 

20،شقة  للشركة بمقرها االجتماعي 
زنقة موالي أحمد الوكيلي حسا0   8

- الرباط.

قر3ت ما يلي :

الحل املسشق للشركة.

3قم  اعربة  ياسي0  السيد  تعيي0 

ب.و.ت :  U149697 بصفته مصفيا 

للشركة.

للشركة  االجتماعي  املقر  تحديد 

كمقر للتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 : 3قم  تحت  بالرباط،  التجا3ية 

222052 بتا3يخ فاتح ما23 2022.

58 P

 CASABLANCA TRANSPORT

EN SITE AMENAGE
شركة مجهولة اإلسم 3أسمالها 

5.202.000.000 د3هم.

املقر االجتماعي : كريسطال 8-2 

عما3ة 3قم 2 الطابق 9 

 الدا3 الشيضاء.

السجل التجا3ي : 297692.

الدا3 الشيضاء.

تشعا ملداوالت الجمع العام املختلط 

تم   ،2022/22/20 بتا3يخ  واملنعقد 

تقرير ما يلي :

النهائي  التحقيق  إقرا3 

بمشلغ  الشركة  3أسمال  لزيادة 

ليصشح  د3هم،   2.202.000.000
 4.000.000.000 من  3أسمالها 

د3هم،   5.202.000.000 إلى  د3هم 

خالل  من  الزيادة  هذه  وتحققت 

جديد  سهم   22020000 إصدا3 

د3هم لكل واحد   100 بقيمة تعادل 

وذلك بإدماج مستحقات املساهمي0 

السائلة واملستوجشة.

النظام  من   7 املادة  تعديل 

األسا�صي.

ألعضاء  الدائمي0  املمثلي0  تغيير 

مجلس اإلدا3ة كالتالي :

تعيي0 السيد عشد اللطيف معزوز 

سطات  الشيضاء  الدا3  لجهة  ممثال 

خلفا للسيد مصطفى باكو3ي.

الرميلي  نبيلة  السيدة  تعيي0   -

خلفا  الشيضاء  الدا3  بجماعة  ممثلة 

للسيد عشد العزيز عما3ي.
الناصري  سعيد  السيد  تعيي0 

الشيضاء  الدا3  عمالة  ملجلس  ممثال 

خلفا للسيد محمد نجيب عمو3.

إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلجراءات.

اإليداع القانوني : تم بكتابة ضشط 

بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية  املحكمة 

2022/02/26، تحت 3قم 822896.
ملخص قصد النشر
3ئيس مجلس اإلدا3ة

59 P

 IMMOBILIERE SIDI

MAAROUF
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
3أسمالها 10.100.000 د3هم.

املقر االجتماعي 26 ساحة األمم 

املتحدة الدا3 الشيضاء.

السجل التجا3ي : 141.645

ICE : 002609020000002

إعال0 عن تغيير تسمية الشركة
بموجب قرا3 مؤ3خ بتا3يخ 8 فبراير 

2022 قر3 الشريك الوحيد ما يلي :
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 AKAR إلى  الشركة  تسمية  تغيير 
.REAL ESTATE

القانو0  من   2 الفصل  تعديل 
األسا�صي.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
الضشط لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 
الشيضاء بتا3يخ 2022/02/20، تحت 

3قم 820202.
لإليداع والنشر

املسير

60 P

HAMADA MINIRALS
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
3أسمالها 2.000.000 د3هم.

مقرها االجتماعي مكنا2، شا3ع 
ميرينيد2 3قم 19، مكتب ب.

السجل التجا3ي : 00205.
الوحيد  الشريك  لقرا3ات  تشعا 
املنعقد على شكل جمع عام غير عادي 

بتا3يخ 2022/00/20 تقر3 مايلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
 2 زنقة 3قم   08  : اآلتي  العنوا0  إلى 
طريق الحاجب  حي عشا2 ملسعدي، 
املكتب ب، املدينة الجديدة مكنا2.
تعديل القانو0 األسا�صي للشركة،

إعطاء الصالحيات.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضشط 
بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية  املحكمة 

28/02/2022، تحت 3قم 229.
املسير

لإليداع والنشر

61 P

 ACADEMIE COACHING
EDUCATION

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

3أسمالها 50.000 د3هم.
مقرها االجتماعي 265 شا3ع 

الز3قطوني الطابق التاسع 3قم 92 
الدا3 الشيضاء.

السجل التجا3ي 522202 
 الدا3 الشيضاء.

الوحيد  الشريك  لقرا3ات  تشعا 

املنعقد على شكل جمع عام غير عادي 

بتا3يخ 2022/02/07 تقر3 مايلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

إلى العنوا0 اآلتي : إقامة املنزه الطابق 

باب كاليفو3ني   07 الثالث شقة 3قم 

طريق مكة - الدا3 الشيضاء..

القانو0  من   4 املادة  تعديل 

األسا�صي للشركة،

إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضشط 

الشيضاء  بالدا3  التجا3ية  املحكمة 

3قم  تحت   ،02/02/2022 بتا3يخ 

.825292
املسير

لإليداع والنشر

62 P

 BEST REAL ESTATE

GESTION

شركة مجهولة اإلسم

 3أسمالها 200.000 د3هم

مقرها االجتماعي : كلم 2.5 زاوية 

زنقة الريف وطريق زعير السوي�صي 

بالرباط

السجل التجا3ي 3قم : 68625 - 

بالرباط

العام  الجمع  ملداوالت  تشعا 

بتا3يخ  املنعقد  العادي  الغير 

2022/22/25، تم تقرير ما يلي :

القانو0  تحيي0  على  املصادقة 

األسا�صي للشركة وتعديله.

إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانوني : تم بكتابة ضشط 

بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية  املحكمة 

2022/02/22 تحت 3قم 222225.
ملخص قصد النشر

3ئيس مجلس اإلدا3ة

63 P

REIM PARTNERS
شركة مجهولة اإلسم

 3أسمالها 1051600 د3هم
مقرها االجتماعي : املدا3 الذي يربط 

بي0 شا3ع AC60 وطريق سيدي 
مسعود - طريق بوسكو3ة، الدا3 

الشيضاء 20290.
السجل التجا3ي 3قم 276022.

بالدا3 الشيضاء.
اإلدا3ة  مجلس  ملداوالت  تشعا 
تم   ،2022/02/05 بتا3يخ  املنعقد 

تقرير ما يلي :
مجلس  3ئيس  مهام  بي0  الفصل 

الإلدا3ة واملدير العام.
دفعة  بن  نوفل  السيد  استقالة 

من مهامه كمدير عام.
تعيي0 السيد اد3يس بن اسماعيل 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
3قم BE692027 كمديرعام للشركة.

استمرا3 السيد نوفل بن دفعة في 
مهامه كرئيس مجلس اإلدا3ة.

الجليل  عشد  السيد  استمرا3 
لحسيني في مهامه كمدير عام منتدب.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضشط 
الشيضاء  بالدا3  التجا3ية  املحكمة 
3قم  تحت   2022/02/02 بتا3يخ 

.820996
ملخص قصد النشر
3ئيس مجلس اإلدا3ة

64 P

BLINK PHARMA
شركة محدودة املسؤولية 
3أسمالها 2.229.200.000

املقر االجتماعي : 6، شا3ع بن حجاج 
الطابق الثالث 3قم 6.

السجل التجا3ي : 025087.
بالدا3 الشيضاء

العادي  الغير  ملداوالت  تشعا 
قر3   2022/02/02 بتا3يخ   املنعقد 

ما يلي :
بمشلغ  الشركة  3أسمال  تخفيض 
من  لتخفيضه  د3هم   2006200
د3هم   82000 إلى  د3هم   2229200

فستنفاد الخسائر املتراكمة؛

النظام  من   7 و   6 املادة  تعديل 

األسا�صي؛

بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 

 82.000 د3هم ليصشح من   227000

بإدكاج  وذلك  د3هم   200.000 إلى 

الدفع  واملستحقة  السائلة  الديو0 

للشركاء.

إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضشط 

الشيضاء  بالدا3  التجا3ية  املحكمة 

3قم  تحت   2022/02/25 بتا3يخ 

.822980
ملخص قصد النشر

3ئيس مجلس افدا3ة

65 P

 TINASTI  HOLDIND
تأسيس شركة مجهولة االسم

بمقت�صى عقد عرفي محر3 بتا3يخ 

شركة  تأسيس  تم   2022 يناير   25

مجهولة االسم بالخصائص التالية :   

 االسم :  شركة مجهولة االسم 

محمد  شا3ع  االجتماعي:  املقر   

الساد2 ، 9.100، الدا3 الشيضاء 

سواء  الشركة  أهداف   : هدف   

داخل املغرب أو خا3جه :

الفروع  وتسيير  القابضة  أنشطة 

في  مشاشرة أو غير مشاشرة،  املساهمة، 

جميع الشركات واملقاوالت التي تم إنشاؤها 

الوسائل،  بجميع  إنشاؤها   أوسيتم 

    االشتراك أو شراء أسهم، الحصص  

أو أ3باح أسهم الشركات.

استغالل جميع عمليات االختراع 

وبراءات االختراع ؛ 

التجا3ية  العالمات  تمثيل 

امتيازات أي  واستغالل   والشركات 

 أو براءات ؛

 200.000 في   محدد   : الرأسمال 

كل  سهم   2000 إلى   مقسم  د3هم 

واحد يساوي 100 د3هم دفعت قيمتها 

للشركاء  بأكملها  وأسندت  كاملة 

حسب حصصهم في الشركة :
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السيد اجمد تنستي : 100    سهم  

السيدة نادية  تنستي : 725    سهم ؛ 

السيدة اسماء تنستي : 725    سهم ؛

السيدة سا3ة تنستي : 725     سهم؛ 

السيد خالد تنستي : 725    سهم .

املجموع : 2000 سهم.

اإلدا3ة:  مجلس  أعضاء  تعيي0 

من  اإلدا3ة  مجلس  أول  سيتكو0 

األشخاص اآلتية:

تنستي الحامل  اجمد  السيد 

3قم    الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.B89059

الحاملة  تنستي  نادية   السيدة 

3قم    الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE682929

الحاملة  تنستي  اسماء  السيدة 

3قم    الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE727787

الحاملة  تنستي  سا3ة  السيدة 

3قم    الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE756085

الحامل  تنستي  خالد  السيد 

.B9622625   لشطاقة للجواز 3قم

سيضل  األسا�صي  للقانو0  تشعا 

 2 ملدة  مهامه  في  األول  املجلس 

انعقاد  أثناء  ستنتهي  التي  سنوات 

الجمع العام العادي للمصادقة على 

حسابات سنة 2020.

الرئيس  املدير العام.

عي0 مجلس اإلدا3ة السيد اجمد 

التعريف  لشطاقة  الحامل  تنستي 

الوطنية 3قم   B89059كرئيس املدير 

ستنتهي  التي  سنوات   2 ملدة  العام 

العادي  العام  الجمع  انعقاد  أثناء 

للمصادقة على حسابات سنة 2020.

املدير العام املنتدب 

في  منتدب   العام  املدير  تعيي0 

تنستي  نادية   السيدة  شخص 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 
3قم BE682929 ملدة 2 سنوات التي 

العام  الجمع  انعقاد  أثناء  ستنتهي 

حسابات  على  للمصادقة  العادي 

سنة 2020. 

مدقق للحسابات اال ول 
في  للحسابات  مدقق  أول  تعيي0 
املتواجد   ,AUDICIS مكتب  شخص 
الشيضاء  الدا3  انفا  شا3ع   258 ب 
يمثله السيد محمد بومسما3  بصفة 

مدقق حسابات، ملدة سنة واحدة 
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجا3ي.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

22 ديسمبر.   
األ3باح: يوزع الصافي بعد اقتطاع 
%5 لفائدة االحتياط القانوني. يصشح 
عندما  ضرو3ي  غير  االقتطاع  هذا 
من   10% القانوني  االحتياطي  يشلغ 

الرأسمال االجتماعي.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضشط 
الشيضاء  بالدا3  التجا3ية  املحكمة 
بتا3يخ فاتح فبراير 2022 تحت 3قم 
820762 و املسجل بالسجل التجا3ي 

3قم 520585.
ملخص قصد النشر
الرئيس  املدير العام

66 P

شركة استر ماك
ش.م.م

3أسمالها 500.000 د3هم.
املقر االجتماعي : 45 اوالد صالح بني 

انصا3 الناظو3
تشعا للعقد العرفي املؤ3خ بالناظو3 

بتا3يخ 2022/02/02.
باع السيد الحموتي سعيدالحامل 
3قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 
حصصه  جميع   2229608
حصة   2250 عدد  في  املحصو3ة 
الحامل  مو�صى  الحموتي  للسيد 
3قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.299569
بنعي�صى  الحموتي  السيد  باع 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
حصصه  جميع   262962 3قم 
حصة   2250 عدد  في  املحصو3ة 
للسيد الحموتي عشد املالك الحامل 
3قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.222027
تم تقرير ما يلي : تغيير املادة 6 و 7 

من القانو0 األسا�صي.

الحموتي مو�صى : 2500 حصة.

الحموتي محمد : 2250 حصة.

 2250  : املالك  عشد  الحموتي 

حصة.

مو�صى  الحموتي  السيدا0  عي0 

والحموتي عشد املالك مسيرا للشركة 

ملدة غير محدودة.إ0 توقيع الشركة 

الحموتي  السيد  طرف  من  سيتم 

مو�صى أو الحموتي عشد املالك.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

بالناضو3 بتا3يخ 2022/02/02 تحت 
3قم 229.

67 P

 شركة امفالحا بناء

 MFALHA «

» CONSTRUCTION
3قم 05 زنقة الحاجة ميرة  حي األمل  

قرية أوالد مو�صى- سال-

إقرا3 بوفاة شريك و تقسيم حصصه 
على و3ثته .

 بمقت�صى عقد عرفي للجمع العام 

االستثنائي املنعقد بسال بتا3يخ فاتح 

لشركة امفاحا بناء   ،  2022 نوفمبر 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

تقر3 ما يلي : 

إقرا3 بوفاة الشريك السيد لشاليني 

عالل.

تقسيم الحصص االجتماعية على 

دوي الحقوق  الشركاء الجدد كما يلي : 

السيد لشاليني محمد : 587 حصة 

للحصة  د3هم   100,00 فئة  من 

الواحدة . 

 87  : الكريم  عشد  لشاليني  السيد 

للحصة  د3هم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة .

87 حصة   : السيد لشاليني سعيد 

من فئة 100 د3هم للحصة الواحدة .

 السيد لشاليني عشد الصمد  : 87 

للحصة  د3هم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة.

حصة   02  : السيدة لشاليني دنية 
من فئة 100 د3هم للحصة الواحدة.

حصة   02  : السيدة لشاليني هند 
للحصة  د3هم   100,00 فئة  من 

الواحدة.
 66  : فتيحة   الفاهمي  السيدة 
للحصة  د3هم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة
بالتغيير  املعنية  الفصول  تعديل 

من القانو0 األسا�صي للشركة.
اإليداع  تم  القانوني :  اإليداع   -
لدى  الضشط  بكتابة  القانوني 
بتا3يخ بسال،  االبتدائية   املحكمة 

16 فبراير 2022 تحت 3قم 28256.
68 P

مونطانا ابرو
» MONTANA-PRO «

3قم 08 ، محل 1 ، زنقة عي0 الشفاء 
حي النهضة - أحصي0 - سال
تفويت حصص اجتماعية .

بمقت�صى محضر الجمع العام غير 
 العادي املنعقد بتا3يخ 19 يناير 2022،
مونطانا  لشركة  االجتماعي  باملقر 
ابرو، شركة ذات املسؤولية املحدودة 
د3هم و مقرها    100.000 3أسمالها  
، 1  االجتماعي الكائن 3قم 08، محل 
 - النهضة  حي  الشفاء  عي0  زنقة 

أحصي0 - سال - تم ما يلي :
االستقالة  على   املصادقة 
الشركة  من  النهائي  االنسحاب  و 
جلولي  املسمى  للشريك  املذكو3ة 
ياسي0 و املصادقة على تفويت جميع 
عددها  الشالغ  االجتماعية  حصصه 
  100 500 حصة اجتماعية من فئة 
جلولي  السيد  لفائدة  للحصة  د3هم 
يملك  أصشح  الذي  الواحد،  عشد 
1000 حصة اجتماعية من فئة 100 

د3هم للحصة .
تعيي0 السيد جلولي عشد الواحد 
غير  ملدة  للشركة  وحيدا  مسير 

محدودة .
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية  ذات  شركة  إلى  املذكو3ة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
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فصول  تعديل  على  املصادقة   
القانو0 األسا�صي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   2022 ما23   2 بتا3يخ  بسال، 

3قم 28007.
69 P

SALONAT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية  املحدودة في 
طو3 التصفية 3أسمالها 100.000 

د3هم.
مقر التصفية : 2 شا3ع شالة شقة 

11 - الرباط
بمقت�صى محضر الجمع العام غير 
بتا3يخ  »صالونات«  لشركة  العادي 
تم إقرا3 حل الشركة   2022/22/06
تفعيل  على  لعجزها  األوا0  قشل 

نشاطها.
عي0 مسير الشركة السيدة سناء 
الغياتي مكلف بعملية التصفية ومنح 
جميع الصالحيات للقيام بهذه املهمة.
وقد تم اختيا3 مقر الشركة كمقر 
للتصفية حيث تشلغ الرسائل العقود 
والوثائق املتعلقة بهذه العملية ب 2 

شا3ع شالة شقة 11 - الرباط.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية  املحكمة 

2022/02/02 تحت 3قم 2028.
للخالصة والشيا0

70 P

 QUICKLY TRAV. SALE
S.A.R.L

كويكلي طراف سال 
ش.م.م.

 برأسمال 100.000 د3هم.
5ج، حي األمل، طريق القنيطرة، 

سال.
I.C.E. 002.977.288.000.050 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بتا3يخ  مؤ3خ  عرفي  بعقد 
بالرباط  ومسجل  22 فبراير2022 
وضع  تمَّ  التا3يخ،  بنفس  بتا3يخ 
محدودة  لشركة  األسا�صي  القانو0 

املسؤولية خصائصها كالتالي :

التسمية :  كويكلي طراف سال ش. م. م.  

الشركاء : 

ب.و.  مصطفى،  اولحيا0  السيد 

 .A 202.002 عدد

 E السيد بلحيا محمد، ب.و. عدد

 .527.286

اليد  توفير   : الشركة  أهداف 

وأشغال  الشركات  لفائدة  العاملة 

صناعة الحلويات والتجا3ة.

األمل،  حي  5ج،  االجتماعي:  املقر 

طريق القنيطرة، سال 

تا3يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيل الشركة بالسجل التجا3ي.

د3هم   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

بي0  بالتساوي  موزعة  د3هم   100

لكل  حصة   500 بمعدل  الشريكي0 

منهما.

اولحيا0  السيد  عي0   : التسيير 

 ،A  202.002 عدد  ب.و.  مصطفى، 

 E عدد  ب.و.  بلحيا محمد،  والسيد 

الشركة  وتسيير  لتمثيل   ،527.286

كافة  إعطائهما  مع  غير محددة  ملدة 

من   15 للفصل  تشعا  الصالحيات 

الشركة  وتصشح  األسا�صي  القانو0 

في  الشريكي0  أحد  بإمضاء  ملزمة 

التسيير.

السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

إلى 22 ديسمبر.

األ3باح: 5% مخصصة لالحتياطي 

القانوني، والشاقي يقسم على الشركاء 

للجموع  تشعا  حصصهم  حسب 

العامة.

اإليداع  تم  التجا3ي:  السجل   

القانوني لدا كتابة الضشط باملحكمة 

ما23   02 االبتدائية ملدينة سال يوم 

وتم    28.072 عدد   تحت   2022

التجا3ي  بالسجل  الشركة  تسجيل 

لنفس املحكمة تحت عدد 25.559
مقتطف وبيا0 لإلشها3 

71 P

 TAHSSINE AL ISKANE

 -TALISK

 S.A.R.L

تحسي0 اإلسكا0 -طاليسك ش.م.م.

برأسمال 2.000.000 د3هم.

سال، طريق املهدية، إقامة يازما0 1، 

بلوك 2، السلم 2، الشقة 17.

ICE n° 002.508.822.000.022

هشة بي0 األب وبناته

تحويل الشركة من »ش.م.م.

 بشريك وحيد » إلى »ش.م.م. 

بقرا3 من الجمع العام االستثنائي 

قر3   ،  2022 فبراير   5 يوم  املنعقد 

 - اإلسكا0  تحسي0   « شركة  شركاء 

طاليسك ش.م. م.« مايلي :   

املوافقة على هشة 22.000  حصة 

في ملك السيد السقاط محمد لفائدة 

صوفيا.  السقاط  السيدة  ابنتيه 

والسيدة   ،  A260.0023قم ب.و.ت 

السقاط ندى، ب.و.ت 3قم 276.078 

حصة لكل منهما   6.000 بمعدل   ،A

وقشولهما كشريكتي0 جديدتي0.

 2.000.000 املال من  زيادة 3أ2 

بإنشاء  د3هم   2.000.000 إلى  د3هم 

 100 بقيمة  جديدة  حصة   10.000

تم االكتتاب عن  د3هم لكل واحدة، 

طريق املساهمة النقدية من الشريك 

الجديد »شركة سامي للشناء ش.م.م. 

» املسجلة في السجل التجا3ي ملدينة 

وممثلة   100.457 الرباط تحت 3قم 

السقاط  السيدة  مسيرتها  قشل  من 

ندى وقد وافق عليها الشركاء كشريك 

جديد وتم قشولها كمشترك وحيد في 

هذه الزيادة.

مقسم  الشركة  3أسمال  أصشح 

بمعدل 10.000 حصة لشركة سامي 

للشناء ش.م.م. و8.000 حصة للسيد 

لكل  حصة  السقاط محمد و6000 

من السيدة السقاط صوفيا والسيدة 

السقاط ندى.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
مسؤولية  محدودة  »شركة  من 
ذات  »شركة  إلى  وحيد«  بشريك 
مسؤولية محدودة متعددة الشركاء« 
لها نفس األهداف و نفس التسمية 
ونفس   ، االجتماعي  املقر  و نفس 
 99 الشركة  مدة  وتشقى  املسير، 
السجل  في  تا3يخ تسجيلها  سنة من 

التجا3ي.
السقاط  السيد  على  اإلبقاء 
محمد مسير وحيد لفترة غير محدودة.
الجديد  األسا�صي  النظام  اعتماد 
الشكل  تحويل  عن  الناتج  املعدل 
3أ2  في  والتعديل  للشركة  القانوني 
املال املعتمد أعاله مع مراعاة قواعد 
مسؤولية  ذات  شركة  وخصوصية 

محدودة بشركاء متعددين.
القانوني لدى كتابة  تم اإليداع   
ضشط املحكمة االبتدائية بسال، يوم 
2  ما23 2022 تحت عدد   28.070 

مقتطف وبيا0 لإلشها3

72 P

VIRGIN HOTELS MAROC
KASBAT TAMADOT

شركة مساهمة
 يشلغ 3أسمالها 209.228.000 د3هم
املقر االجتماعي : قصشة تمادوت، 

طريق امليل أسني، مراكش
السجل التجا3ي بمراكش 3قم 

10919
استقالة وتعيي0 متصرفي0

بمقت�صى مداوالت الجمعية العامة 
 ،2022 ديسمبر   15 بتا3يخ  العادية 

تم :
 Max السيد   استقالة  تسجيل 

Neuberger من مهامه كمتصرف.
 Lianne السيدة  تعيي0 
Stephanie Mathieson كمتصرفة، 
 Max Neuberger السيد  عوض 

املستقيل.
بانعقاد  مهامها  مدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العامة  الجمعية 
في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

 22 ديسمبر 2022.
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اإليداع القانوني :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بمراكش بتا3يخ فاتح ما23 

2022، تحت 3قم 222002.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدا3ة

73 P

HM FLOWERS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
3أسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : 54 شا3ع 
تانسيفت، 3قم الشقة 1، أكدال، 

الرباط
3قم السجل التجا3ي : 258282 

الرباط
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم   2022 فبراير   4 بتا3يخ  الرباط 
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة 

باملميزات التالية :
 HM FLOWERS  : التسمية 

.SARL
الهدف االجتماعي :

التجا3ة ؛
الز3اعة ؛

التنظيف ؛
الحراسة ؛

منسق زهو3 ؛
الحدائق ؛

أعمال مختلفة ؛
متعهد ؛

استيراد وتصدير.
الشريك :

حصة   500 السيد وعشا0 حسن 
الشريك الوحيد ؛

500 حصة  السيد وعشا0 مروا0 
الشريك الوحيد.

3أسمال  يقد3   : الشركة  3أسمال 
الشركة بمشلغ قيمته 100.000 د3هم 
كل  قيمة  حصة   1000 إلى  موزعة 

واحد 100 د3هم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي بالرباط.

شا3ع   ،54  : االجتماعي  املقر 
أكدال،   ،1 الشقة  3قم  تانسيفت، 

الرباط.
تسير من طرف  الشركة   : اإلدا3ة 
السيد وعشا0 حسن ملدة غير محدودة.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 7 ما23 2022 

تحت 3قم 1557.
الستخراج وذكر

املسير

74 P

 ADVANCE PARTNERS
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك وحيد

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بتا3يخ 2 فبراير 2022 قد تم تأسيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد باملميزات التالية : 
 ADVANCE  : التسمية 

.PARTNERS SARL AU
االستشا3ة في   : الهدف االجتماعي 

التسيير.
في  حدد   : الشركة  3أسمال 
10.000 د3هم موزعة إلى 100 حصة 
قد تم  د3هم،   100 اجتماعية بقيمة 
للسيد  وإسنادها  بأكملها  تحريرها 

عشد هللا ابن حقي.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر ما عدا السنة األولى   22 إلى 

تبتدئ من تا3يخ التسجيل.
 املقر االجتماعي : 15 شا3ع األبطال، 

شقة 3قم 4، أكدال، الرباط.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
الحامل لشطاقة  عشد هللا ابن حقي، 
التعريف الوطنية 3قم G2202 وذلك 

ملدة غير محدودة.
باملحكمة  التجا3ي  السجل  3قم 

التجا3ية بالرباط 258222.
مقتطف من أجل اإلشها3

75 P

IM57
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

3أسمالها : 1.000.000 د3هم
مقر الشركة : زاوية 56، شا3ع فرنسا 

و27، شا3ع ابن سينا، الطابق 
الرابع، أكدال، الرباط

2.ت الرباط : 228827
نقل مقر الشركة

بموجب محضر مؤ3خ في 26 أبريل 
قر3 الشريك الوحيد لشركة   ،2022
املسؤولية  محدودة  شركة   IM57
ذات شريك وحيد، نقل مقر الشركة 

املذكو3ة من : 
زاوية 56، شا3ع فرنسا و27، شا3ع 
أكدال،  الرابع،  الطابق  سينا،  ابن 

الرباط.
بالص  بنز3ت  زنقة   ،5 3قم   : إلى 

بيتري، حسا0، الرباط.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
 الضشط باملحكمة التجا3ية بالرباط في 
16 فبراير 2022 تحت 3قم 222227.

عن إعال0
اإلدا3ة املسيرة 

76 P

M&CO IMMOBILIER
SARL

شركة محدودة املسؤولية 
3أسمالها : 100.000 د3هم

مقر الشركة : زاوية 56، شا3ع فرنسا 
و27، شا3ع ابن سينا، الطابق 

الرابع، أكدال، الرباط
2.ت الرباط : 229295

نقل مقر الشركة
بموجب محضر مؤ3خ في 22 أبريل 
 M&CO شركة  شركاء  قر3   ،2022
محدودة  شركة   IMMOBILIER
املسؤولية، نقل مقر الشركة املذكو3ة 

من : 
زاوية 56، شا3ع فرنسا و27، شا3ع 
أكدال،  الرابع،  الطابق  سينا،  ابن 

الرباط.
بالص  بنز3ت  زنقة   ،5 3قم   : إلى 

بيتري، حسا0، الرباط.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
 الضشط باملحكمة التجا3ية بالرباط في 
16 فبراير 2022 تحت 3قم 222225.

عن إعال0
اإلدا3ة املسيرة

77 P

TOUDGHI COFFEE
SARL AU

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
قد   ،2022 فبراير   14 الرباط بتا3يخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بمساهم واحد.
 TOUDGHI COFFEE  : التسمية 

 .SARL AU
4 زنقة واد  : الرباط أكدال،  املقر 

زيز، الشقة 7، الطابق الثالث. 
إدا3ة األعمال   : الهدف االجتماعي 
عمليات  إدا3ة  إنشاء  التجا3ية، 

املقاهي والوجشات الخفيفة. 
املدة : 99 سنة.

3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د3هم للحصة الواحدة.
التدغي يزيد 1000 حصة.

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

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.
ب.و  3قم  يزيد،  التدغي   : املسير 

.AE200020
التجا3ي  بالسجل  التقييد  تم 
بتا3يخ  الرباط  التجا3ية   باملحكمة 

7 ما23 2022 تحت 3قم 258279. 
78 P

إي أش  للهندسة املعمارية
IH  ARCHITECTURE

3قم 22 تجزئة مبروكة الطابق 1
تيفلت

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بتا3يخ 17 يناير 2022 تم تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
املواصفات  وذات  واحد  بشريك 

التالية : 
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للهندسة  أش   »إي   : التسمية 

املعما3ية«.

املوضوع : مكتب الهندسة املعما3ية.

املقر االجتماعي : 3قم 22 ، تجزئة 

مبروكة الطابق 1 -  تيفلت

تا3يخ  ابتداءا من  سنة   99 املدة: 

اإلنجاز النهائي 

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

د3هم مقسمة ل 1000 سهم من 100 

د3هم للسهم.

الشريك  لفائدة  سهم   1000

الوحيد اسماعيل احمامد.     

تسيير الشركة من طرف اسماعيل 

احمامد ملدة زمنية غير محددة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط 

 باملحكمة االبتدائية ب تيفلت بتا3يخ 

4 فبراير 2022 تحت 3قم 220 السجل 

التجا3ي 3قم 2252.

79 P

FONCIAR NORD

SARL a AU

محضر الجمع العام االستثنائي 

بتا3يخ 20 فبراير 2022

تشعا للجمع العام االستثنائي   -  1

لشركة FONCIAR NORD ش.ذ.م.م. 

بتا3يخ فا2  في  وحيد  بشريك   و 

القرا3ات  أفرزت   2022 فبراير   20  

التالية :  

بإدماج  الشركة  3أسمال  3فع 

بمقدا3  للشركاء  الجا3ي  الحساب 

الربح  وإدماج  د3هم   2.202.000

د3هم   697.000 بمقدا3  املرحل 

 ليصشح 3أ2 املال من 100.000  د3هم 

إلى 2.000.000  د3هم.                                                                             

2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بفا2  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

 تحت 3قم 1160 بتا3يخ 2 ما23 2022  

السجل التجا3ي 3قم 29752 . 

80 P

CONTROL CLICK
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

بمقت�صى العقد العرفي املؤ3خ في 
تم وضع القانو0   2022 ديسمبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 CONTROL CLICK  : التسمية 

.SARL AU
تكنولوجيا  خدمات   : الهدف 

املعلومات.
العمليات  جميع  العموم  وعلى 
من أية طشيعة كانت يمكن أ0 ترتشط 
بكيفية مشاشرة أو غير مشاشرة بغرض 

الشركة.
الحاج  ديو3   9  : االجتماعي  املقر 

قدو3، توا3كة، مكنا2.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة   99
حالة الحل املسشق  النهائي باستثناء 
التمديد املنصوص عليه في هذه  أو 

القواني0.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 في  االجتماعي  الرأسمال 
حصة من   1000 إلى  د3هم مقسمة 

فئة 100 د3هم للحصة الواحدة.
اإلدا3ة : يدير الشركة السيد عشد 
الصمد اشكانو باعتشا3ه مسير وحيد 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم  
فبراير   10 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 527.
السجل التجا3ي 3قم 55259.

81 P

IMMOBILIERE ANCENIS
السـجــل الـتـجــا3ي 3قـــم 20007 - 

أكـــاديـــــر
بتا3يخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
الجمعية  قر3ت   ،2022 ديسمبر   7
الجمع  بمثابة  املنعقدة  العامة 
املسماة  للشركة  اإلستثنائي  العام 

شركة   ،IMMOBILIERE ANCENIS
برأسمال  محدودة،  مسؤولية  ذات 
مقرها  الكائن  د3هم،   10.000.00
عما3ة   ،9 3قم  استوديو  بأكادير، 
الثاني،  الحسن  شا3ع  تيفاوين، 
 Fanny, Céline, Julia تعيي0 السيدة
غير  ملدة  ثانية،  كمسيرة   ،BERLET

محدودة.
الشركة  تسيير  سيتم  وبالتالي، 
باإلمضاء الوحيد ألحد املسيرين دو0 
 Jean-Louis, Simon, السيد  اآلخر، 
السيدة  أو   Juless, Marie BRELET

.Fanny, Céline, Julia BERLET
تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط 
بتا3يخ  بأكادير  التجا3ية   باملحكمة 
22 فبراير 2022، تحت 3قم 208669.

للخــــالصــة والــشــيـــــا0

82 P

BTM AFRICA 
السـجــل الـتـجــا3ي 3قـــم 027729 - 

الـــدا3 الـشـيـــضـاء
بتا3يخ  عرفي،  عقد   بمقت�صى 
قر3ت الجمعية   ،2022 ديسمبر   22
العامة املنعقدة بمثابة الجمع العام 
 BTM  « اإلستثنائي للشركة املسماة 
مسؤولية  ذات  شركة   ،»AFRICA
100.000 د3هم،  محدودة، برأسمال 
 ،26 الشيضاء،  بالدا3  مقرها  الكائن 
شا3ع مر2 السلطا0، الطابق األول، 

شقة 3قم 2، ما يلي :
للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
زنقة  انزكا0،   : التالي  العنوا0  إلى 
فا2، 3قم 5، الحي الصناعي تاسيال، 

الدشيرة الجهادية.
من   4 الفصل  تغيير  تم  وبالتالي، 

القانو0 األسا�صي للشركة.
تعديل  تم  عرفي،  بمقت�صى عقد 

القانو0 األسا�صي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 
 2022 فبراير   25 بتا3يخ   الشيضاء 

تحت 3قم 820566.
للخــــالصــة والــشــيـــــا0

83 P

STE BRANDBUS
SARL
تأسيس

في    املؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تأسيس شركة  2022 فبراير   16

.BRANDBUS SARL
لحساب  العاملي0  نقل   : الهدف 

الغير.
العنوا0 التجا3ي : 3قم 88 تجزئة 
 16 3قم  مكتب   4 الطابق  النجاح 

انزكا0.
3أسمالها : 100.000 د3هم موزعة 
إلى 1000 حصة قيمة كل حصة 100 

د3هم اكتتبت على الشكل اآلتي :
السيد 3ضا كوطا3  1000  حصة.
كوطا3   3ضا  السيد  تعيي0  تم 

كمسير  للشركة ملدة غير محدودة. 
3ضا  السيد  توقيع  اعتماد  تم 
والوثائق  العقود  جميع  في  كوطا3 

اإلدا3ية والشنكية. 
99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تا3يخ تأسيسها النهائي.
3قم  اإليضاحي  التجا3ي  السجل 

.25522
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتا3يخ  بإنزكا0  اإلبتدائية 

2022 تحت 3قم 292.
84 P

WEEK FOOD
SARL

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بتا3يخ  الشركاء  قرا3   بموجب 
14 فبراير 2022 تقر3 تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة. وتشعا لذلك 
فإنها تتكو0 من السادة السيد اششني 
سعيد و السيد اششني خالد و السيد 

اششني الحسي0.   
نشاط الشركة :

مقهى ؛
مطعم وقاعة الشاي.

مقر الشركة : اقامة الفردو2 3قم 
2 شا3ع الكفاح حي يعقوب املنصو3 

الرباط. 
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 WEEK FOOD : تسمية الشركة 
.SARL

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

 3أ2 املال : حدد في 100.000 د3هما 
مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

د3هم للواحدة. 
سعيد  اششني  السيد  التسيير: 

والسيد اششني الحسي0.
سعيد  اششني  السيد   : التوقيع 
والسيد اششني الحسي0 توقيع مزدوج.  
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 7 ما23 2022 

تحت 3قم 250827.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا0

85 P

ELITE CAROBIO
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد  

الواحد  الشريك  قرا3  بموجب 
تقر3 تأسيس   2022 فبراير   2 بتا3يخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
فإنها  لذلك  وتشعا  واحد.  بشريك 
تتكو0 من السيد محمد عشد املجيد 

اإلد3ي�صي عما3ي.
في  مقاول   : الشركة  نشاط 
ومعالجة  الز3اعي  االستغالل  إدا3ة 

املنتجات الز3اعية.
شا3ع فال ولد   08  : مقر الشركة 

عمير الشقة 3قم 1 اكدال الرباط.
 ELITE  : الشركة  تسمية 

.CAROBIO SARL AU
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
3أ2 املال : حدد في 10.000 د3هما 
 100 حصة بقيمة   100 مقسم على 

د3هم للواحدة. 
السيد محمد   : التسيير والتوقيع 

عشد املجيد اإلد3ي�صي عما3ي.
 تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 2 ما23 2022 

تحت 3قم 258289. 
وهذا بمثابة مقتطف وبيا0 

86 P

AIRSHIPLINE
SARL

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بتا3يخ  الشركاء  قرا3   بموجب 

16 فبراير 2022 تقر3 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة. وتشعا لذلك 

فإنها تتكو0 من السادة السيد محمد 
3شدي والسيد عشد املنعم حمدو�صي.  

نشاط الشركة :

مقاول في نقل الشضائع ؛

لوجيستيك ؛

استيراد وتصدير.

شا3ع فال ولد   08  : مقر الشركة 

عمير الشقة 3قم 1 اكدال الرباط. 

 AIRSHIPLINE  : تسمية الشركة 

.SARL

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 3أ2 املال : حدد في 100.000 د3هما 

مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

د3هم للواحدة. 

السيد محمد   : التسيير والتوقيع 
3شدي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 7 ما23 2022 

تحت 3قم 258202.         
وهذا بمثابة مقتطف و بيا0

87 P

 EAGLES COACHING

COMPANY
 شركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد

في  العرفي  العقد  تسجيل  تا3يخ 

فاتح ماي 2022 بالرباط والتي تحمل 

الخصائص التالية :

التجا3ة،   : االجتماعي  الهدف 

االستيراد والتصدير.
3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

د3هم للحصة الواحدة موزعة   100

بي0 الشركاء على الشكل التالي :

الطود  الطاهر  محمد  السيد 

1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة.

 املقر االجتماعي : عما3ة 20 شقة 8 

حسا0،  زنقة موالي احمد الوكيلي، 

الرباط.

املسير : السيد نوفل ممدوح.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

تحت  بالرباط  التجا3ية  باملحكمة 

سجل تجا3ي 3قم 258277. 

بالسجل  وتسجيله  وضع  تم 

بتا3يخ  التجا3ية  باملحكمة   التجا3ي 

7 ما23 2022 تحت 3قم 222652.

88 P

AMRANI DESIGN
SARL AU

العرفي  العقد  تسجيل   تا3يخ 

بالخصائص  بسال   2022 فبراير   15

التالية :

الهدف االجتماعي : 

نجا3ة نسيج ؛

التصميم والديكو3.

د3هم   100.000  : املال  3أ2 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

د3هم للحصة الواحدة موزعة   100

بي0 الشركاء على الشكل التالي :

جواد العمراني 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

موالي  حي   : االجتماعي  املقر 

اسماعيل، قطاع 2 3قم 672 مكر3، 

سال.

التسيير : جواد العمراني.

التوقيع : جواد العمراني.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

 .25562

89 P

CNC CONSULTING
SARL AU

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

قد   2022 فبراير   22 بتا3يخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك واحد :  

 CNC CONSULTING  : التسمية 

.SARL AU

الهدف االجتماعي :

املستمر  التعليم  تقديم خدمات 

من جميع األنواع ؛

الد3اسة  خدمات  تقديم 

واالستشا3ات والخدمات األخرى على 

اختالف أنواعها ؛

واإلقامة  اإليجا3  خدمات  توفير 

)في الواقع يتم التد3يب في  والتموين 

كثير من األحيا0 في الفنادق، وبالتالي 

على  قاد3ة  الشركة  تكو0  أ0  يجب 

حجز للمشا3كي0( ؛

على  واملؤتمرات  الندوات  تنظيم 

اختالف أنواعها ؛

)املؤقتة(  البشرية  املوا3د  توفير 

للشركات أو اإلدا3ات ؛

أعمال مختلفة ؛

تسويق أي منتج أو سلع أو مادة ؛

توزيع أي مادة من أي نوع ؛

جميع أنواع التجا3ة ؛

التجا3ة.
3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

د3هم للحصة الواحدة موزعة   100

بي0 الشركاء على الشكل التالي : يحيى 

ناجمي 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

املقر االجتماعي : شقة د 2، إقامة 

كديرة،  3ضا  احمد  شا3ع   عصام، 

حي النهضة، الرباط.

املسير : يحيى ناجمي.
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 : التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 
.258287

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجا3ية بالرباط بتا3يخ 7 ما23 2022. 
90 P

GLOBAL DATES MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السجل التجا3ي 3قم 258027

تأسيس شركة
بمقت�صى العقد العرفي املؤ3خ في 
تأسيس  تم  بالرباط   2022 يونيو   7
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تتمتع بالخصائص التالية :
ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

املسؤولية املحدودة.
 GLOBAL  : االجتماعي  االسم 

.DATES MARKET
الهدف االجتماعي : استيراد التمر.
املقر االجتماعي : 08 شا3ع فال ولد 

عمير، الشقة 1 أكدال، الرباط.
املدة : 100 عام.

د3هم   100.000  : املال  3أ2 
 1000 100 حصة بقيمة  مقسمة ل 

د3هم للحصة.
السيد املسكي0 3شيد 50 حصة ؛
السيد عشد العزيز محمد بن منهى 

50 حصة.
املسير : السيد املسكي0 3شيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 8 ما23 2022 

تحت 3قم 1591.
للشيا0

91 P

 MUNALO
 ش.م.م.ش.و

الرأسمال االجتماعي100.000 د3هم
 املقر االجتماعي :  إقامة 20 الشقة 8  
زنقة موالي احمد لوكيلي، حسا0 

الرباط
بمقت�صى الجمع العام التأسي�صي 
 ،2022 ديسمبر   16 بتا3يخ  مؤ3خ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة ذات شريك وحيد  باملميزات 

التالية :

 »MUNALO« شركة  : التسمية   
ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

 الهدف :
األشغال املختلفة أو الشناء ؛

التجا3ة، االستيراد والتصدير. 
 املقر االجتماعي: إقامة 20 الشقة 8  
 - لوكيلي حسا0  احمد  موالي  زنقة 

الرباط.
 99 املدة :حددت مدة الشركة في 

سنة تبتدئ من تا3يخ تأسيسها.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 في  االجتماعي  الرأسمال 
حصة     1000 على  مقسمة  د3هم، 
موزعة  د3هم للواحدة،   100 بقيمة 

على الشكل التالي :
   1000 دامي  مصطفى  السيد 

حصة ؛
املجموع 1000 حصة.  

التسيير : أسندت مهمة التسيير إلى 
السيد مصطفى دامي ، كمسيروحيد 

ملدة غير محدودة، لشركة 
         » MUNALO«

االسا�صي  القانوني  الوضع  تم 
للشركة حسب الفصل 96.05.

في  للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة التجا3ية بالرباط في  7 ما23 

2022 تحت الرقم 222602.
92 P

K2MR
S.A.R.L

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
ذات  شـركة   K2MR شركة  ملساهم 
املسؤولية املحـدودة، الشـالغ 3أسمـالها 
 : مقرها  والكـائن  د3هم   5.000.000
 تجزئة املستقشل 3قم 200 شقة 3قم 2، 

العيو0، تقـر3 :
وهي  حصة   50.000 تفويت 
مجموع حصص السيد حماد بليهي 

لفائدة السيد حما أهل لفضيل.
لفضيل  أهل  حما  السيد  تعيي0 

كمسير وحيد لشركة. 

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـشط باملحـكمة االبتدائية بالعيو0 
3قم  تحت   2022 ما23   4 بتـا3يخ 

.626/2022
93 P

GV INTEL
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
ملساهم شركة GV INTEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة، الشالغ 3أسمالها 
 ،20 د3هم والكائن مقرها   100.000
الطابق  الفتح،  حي   VI محمد  شا3ع 

الثاني، شقة 3قم 4، العيو0، تقر3 :
3فع 3أسمال الشركة من 100.000 

د3هم إلى 1.000.000 د3هم.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة اإلبتدائية بالعيو0 
3قم  تحت   2022 ما23   4 بتا3يخ 

.2022/625
94 P

V TRAD
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
ملساهم شركة V TRAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة، الشالغ 3أسمالها 
 ،20 د3هم والكائن مقرها   100.000
الطابق  الفتح،  حي   VI محمد  شا3ع 

الرابع، شقة 3قم 6، العيو0، تقر3 :
3فع 3أسمال الشركة من 100.000 

د3هم إلى 1.000.000 د3هم.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة اإلبتدائية بالعيو0 
3قم  تحت   2022 ما23   4 بتا3يخ 

.2022/627
95 P

RIMOLOGE
SARL

املنعقد  العام  الجمع  بمقت�صى 
لشركة   2026 ما23   16 بتا3يخ 
3يمولوك شركة محدودة املسؤولية، 

3أسمالها 100.000 د3هم.

قر3 كل من السيد سفيا0 جناح 

تصحيح  زيا0  ندى  والسيدة  الدين 

شا3ع   265 من  االجتماعي  املقر 
 ،92 3قم   ،9 الطابق   الز3قطوني، 

شا3ع   265 إلى  الشيضاء  الدا3 

الز3قطوني، إقامة شم�صي، الطابق 9 
3قم 92، الدا3 الشيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3   التجا3ية 

4 ماي 2026 تحت 3قم 00602250 

السجل التجا3ي 3قم 22598. 

96 P

OG INGENIERIE مقاولة

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بتا3يخ  حر3  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم تحرير  في الرباط،   2022 فبراير   9

لشركة ذات مسؤولية محدودة بشريك 

وحيد التي تحمل املميزات التالية :

التسمية :

 OG INGENIERIE مقاولة         

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

الهدف : مكتب الد3اسات.
تجزئة   29 3ش   : املقر االجتماعي 

فرح، حصي0، سال.

مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تا3يخ تأسيسها النهائي.
ب  يقد3   : الشركة  3أسمال 

 1000 إلى  مقسم  د3هم   100.000

للواحدة  د3هم   100 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :

هشام امالل 1000 حصة.

تسير الشركة   : التسيير واإلمضاء 

السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

هشام امالل.

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصشح 

السيد هشام امالل.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة.

بعد اقتطاع %5   : تقسيم األ3باح 

كاحتياط قانوني، يوزع الشاقي حسب 

قرا3 الشركاء.
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التسجيل : تم التسجيل باملحكمة 

 2022 ما23   2 االبتدائية بسال يوم 

تحت الرقم 25565.         
ملخص من أجل النشر

97 P

NEW FARMER
العام  االستثنائي  الجمع  قر3   -  I

املنعقد في 17 فبراير 2022 :

إلى  االجتماعي  النشاط  توسيع 

االعمال املختلفة أو الشناء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت 3قم 209 بتا3يخ 7 ما23 2022.
للنسخ والشيا0

الوكيل

98 P

FALLAH KARIMA
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤ3خ في   -  I 

شركة   تأسيس  تم   2022 فبراير   2

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

.FALLAH KARIMA : التسمية

تسويق   : االجتماعي  الهدف 

فالحي،  استغالل  االلشا0،  منتجات 

استغالل غابوي.

: قشيلة ايت واحي  املقر االجتماعي 

يحيى،  سيدي  خميس  الزبالة،  دوا3 

تيفلت.

الرأسمال :  حدد 3أسمال الشركة 

في 100.000 د3هم.

السيد  عي0   : الشركة  تسيير 

بنحميدا0 كمال مسيرا للشركة مع 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  تم اإليداع    -  II

الضشط باملحكمة االبتدائية  بتيفلت  

تحت السجل التجا3ي 3قم 2287. 
للنسخ والشيا0

الوكيل

99 P

STE KAMA MOHAMED
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤ3خ في   -  I 

شركة  تأسيس  تم   2022 يناير   22

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

 STE KAMA  : التسمية 

.MOHAMED

الهدف االجتماعي : نقل الشضائع.
زنقة   58 3قم   : االجتماعي  املقر 

بوسكو3ة ك سال.

الرأسمال :  حدد 3أسمال الشركة 

في 100.000 د3هم.

: عي0 السيد قامة  تسيير الشركة 

جميع  مع  للشركة  مسيرا  محمد 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  تم اإليداع    -  II

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

تحت السجل التجا3ي 3قم 25505. 
للنسخ والشيا0

الوكيل

100 P

UNIVERS SERVICES DIVERS
SARL AU

تأسيس شركة
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
وضع قانو0   2022 فبراير   11 بتا3يخ 

مسؤولية  ذات  شركة  أسا�صي 

محدودة املساهم الوحيد التي تحمل 

الخصائص التالية :

 UNIVERS SERVICES : التسمية 

.DIVERS SARL AU

15 شا3ع األبطال   : املقر الرئي�صي 
3قم 4، أكدال، الرباط.

املدة : 99 سنة.
: مقاول تنظيف، مقاول  النشاط 

متنوعة،  بناء  أعمال  البستنة، 

الخضراء  واملساحات  املرافق  تطوير 

والبستنة.

الرأسمال : 100.000 د3هم.

ايت  عثما0  السيد   : التسيير 

الوطنية  للشطاقة  الحامل  بلفقيه، 
3قم AD200822 ملدة غير محدودة.

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

السجل  3قم   2022 ما23   2 بتا3يخ 

التجا3ي 258289.

101 P

 PROTOTECH
SARL AU 

في  االستثنائي  العام  للجمع  تشعا 

محدودة  للشركة  االجتماعي  املقر 

املسؤولية لشريك وحيد قر3 ما يلي :

العربي  عائشة  السيدة  استقالة 

السيد  وتعيي0  الشركة  إدا3ة  من 

احمد بدوز مديرا لها.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا3يخ  بتما3ة  االبتدائية 

2022 تحت الرقم 7505.

102 P

 HOME CONNECTION
SARL 

في  االستثنائي  العام  للجمع  تشعا 

محدودة  للشركة  االجتماعي  املقر 

املسؤولية قر3 شركاؤها ما يلي :

السيد  قشل  من  الحصص   بيع 

بوملاني  حسن  والسيد  هللا  عشد 

بأكملها للسيد هشام مفضل وتعيينه 

مديرا جديدا للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت الرقم 222270.
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 ASAB CONSULTING
SARL 

في  االستثنائي  العام  للجمع  تشعا 

محدودة  للشركة  االجتماعي  املقر 

املسؤولية قر3 شركاؤها ما يلي :

السيد  قشل  من  الحصص   بيع 

انس  والسيد  الصياد  الصادق   عشد 

محمد  للسيد  بأكملها  العمائم  بو 

حميض وتعيينه مديرا جديدا للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 25 يناير 2022 

تحت الرقم 222582.
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مكتب االستشا3ة » FIDUTEMA« ش م م

 3قم 226 شا3ع القاهرة الطابق األول شقة 

3قم 1 كومطراف  1 - تما3ة

الهاتف : 0527600208

الفاكس : 0527600760

FUTUR MOVE

SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : 3قم 226 الطابق 

الثاني شقة 3قم 4 شا3ع القاهرة 

كمطراف 1 - تما3ة

تأسيس شركة
في  مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

تأسيس  تم  قد   2022 فبراير   17

 FUTUR MOVE SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد والتي تحمل الخصائص التالية :

 FUTUR MOVE  : التسمية 

.SARLAU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.   

3أسمال الشركة : 100.000 د3هم.

الهدف االجتماعي : بيع الد3اجات 

النا3ية ومستلزماته.

 1000 أسامة بوعياد    : الشركاء 

حصة.

مسير  بوعياد  أسامة   : التسيير 

للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدئ من  تا3يخ التسجيل.

التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجا3ي باملحكمة التجا3ية 

بتما3ة  تحت 3قم 225605 .
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مكتب االستشا3ة » FIDUTEMA« ش م م
 3قم 226 شا3ع القاهرة الطابق األول شقة 

3قم 1 كومطراف  1  - تما3ة
الهاتف : 0527600208
الفاكس:   0527600760

DIVTRAVAS
SARL
ش.م.م

الكائن مقرها : 3قم 226 الطابق 
الثاني، شقة 3قم 4 شا3ع القاهرة 

كمطراف 1 - تما3ة
تأسيس شركة

في  مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
14 فبراير 2022 قد تم تأسيس شركة 
ذات املسؤولية   DIVTRAVAS SARL
الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :
.»DIVTRAVAS SARL« : التسمية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.   
3أسمال الشركة : 100.000 د3هم.    

الهدف االجتماعي :
املختلفة  األشغال  في  مقاول 

وأشغال الشناء ؛
مقاول في بيع مواد الشناء ؛

مقاول في نقل السلع.
الشركاء :

أسماء طشيب 500 حصة ؛
3شدي ز3ينات  500 حصة .

مسيرة  طشيب  أسماء   : التسيير 
للشركة.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
22 دجنبر من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدئ من  تا3يخ التسجيل.   
التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل التجا3ي باملحكمة التجا3ية 

بتما3ة تحت 3قم 225622.
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الشركة العقا3ية املدنية فياللي

شركة فيالليمو
الشركة ذات املسؤولية املحدودة

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
موثق  زكرياء،  كريم  األستاذ 
بتا3يخ فاتح ديسمبر  بالدا3االشيضاء، 
الشركة شركاء  اتخذ   ،2022

3أسمالها  فياللي،  املدنية  العقا3ية   

10.000.00 د3هم ومقرها اإلجتماعي 

الدالية  زنقة   ،75 بالدا3الشيضاء 

قرا3ات جماعية متمثلة فيما يلي :

إعال0 وفاة املرحوم السيد حسن 

اقديم شريك واملسير الوحيد، توزيع 

للشريك  اإلجتماعية  الحصص 

املتوفى والتنازل عن كسو3 الحصص 

توزيع جديد للرأسمال  اإلجتماعية، 

اإلجتماعي.

تعيي0 املسيرين الجدد.

للشركة  اإلجتماعي  اإلسم  تغيير 

والذي أصشح شركة فيالليمو.

إلى  اإلجتماعي  الغرض  تمديد 

واإلنعاش  العقا3ات  تجا3ة  أنشطة 

العقا3ي.

من  القانوني  الشكل  تحويل 

شركة عقا3ية مدنية إلى شركة ذات 

قانو0  وضع  محدودة  مسؤولية 

أسا�صي جديد.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

موثق  زكرياء،  كريم  األستاذ 

ديسمبر  فاتح  بتا3يخ  بالدا3الشيضاء 

أسا�صي  قانو0  وضع  تم   ،2022

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

شركة فيالليمو باملميزات التالية:

املوضوع :

بغرض  عقا3ية  ممتلكات  شراء 

تأجيرها، إعادة بيعها أو التشادل.

والقيام  عقا3ية  ممتلكات  شراء 

أي  أو  والتجزئة  التقسيم  بعمليات 

بناءات متعلقة بالسكن أو باستعمال 

تجا3ي، منهي أو إدا3ي.

اإلنعاش العقا3ي.

كل أعمال الشناء.

الخاصة  أو  العمومية  األشغال 

في ميادين الهندسة املدنية التطهير 

والشناء.

املقر اإلجتماعي : الدا3الشيضاء 75 

زنقة الدالية.

املدة اإلجتماعية : 99 سنة ابتداء 

باستثناء  تأسيس الشركة  تا3يخ  من 

التمديد  أو  املسشق  الحل  حاالت 

املنصوص عليها في القانو0 األسا�صي.

اقديم  أحمد  السيد   : الشركاء 

تجزئة  بولو،  القاطن بالدا3الشيضاء، 

باكطيل، زنقة 2 3قم 29.

القاطن  اقديم،  ابراهيم  السيد 

مكر3   9 الوازيس،  بالدا3الشيضاء، 

زنقة جا0 شيل.

القاطنة  السيدة زينة السلو�صي، 

مكر3   9 الوازيس،  بالدا3الشيضاء، 

زنقة جا0 شيل.

القاطنة  اقديم،  عائشة  السيدة 

مكر3   9 الوازيس،  بالدا3الشيضاء، 

زنقة جا0 شيل.

القاطنة  اقديم،  مينة  السيدة 

معروف،  سيدي  بالدا3الشيضاء، 

تجزئة الفتح 2، 3قم 44.

القاطنة  اقديم  فاطمة  السيدة   

بالدا3الشيضاء، انفا 8، زنقة الرما0.

تم تحديد  ـ  الرأسمال اإلجتماعي 

3أسمال الشركة في 10.000.00 د3هم 

مقسمة إلى 100 حصة إجتماعية من 

د3هم للواحدة موزعة بي0   100 فئة 

الشركاء وفقا لحصصهم نقديا.

أحمد  السيد  تعيي0   : التسيير 

اقديم  ابراهيم  والسيد  اقديم 

مسيرا0 للشركة ملدة غير محددة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر.

يتم اقتطاع   : اإلحتياط القانوني 

سنويا  الخاصة  األ3باح  من   5%

لتمويل اإلحتياط القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 

فبراير   20 بتا3يخ  بالدا3الشيضاء 

2022 تحت عدد 820200 وتم تقييد 

الشركة بالسجل التجا3ي تحت عدد 

.522929
للخالصة والشيا0
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مكتب االستشا3ة » FIDUTEMA« ش م م

3قم 226 شا3ع القاهرة الطابق األول شقة 

3قم 1 كومطراف  1   تما3ة

الهاتف : 0527600208   

  الفاكس :   0527600760

TIMIHOUSE
SARLAU

تأسيس شركة
TIMIHOUSE SARLAU   

 ش م م 
ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها: 3قم 226 الطابق 

الثاني شقة 3قم 4 شا3ع القاهرة 

كمطراف 1 تما3ة

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تأسيس  تم  قد   2022 فبراير   14

شركة TIMIHOUSE SARLAU ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص  تحمل  والتي  الوحيد 

التالية.

التسمية :

.TIMIHOUSE SARLAU 

شركة ذات  الصفة القانونية:    

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.   

 100.000.00  : 3أسمال الشركة  

مائة ألف د3هم.    

الهدف االجتماعي: 

منعش عقا3ي.

املختلفة  األشغال  في  مقاول 

وأشغال الشناء.

اليوسفي   علي  موالي  الشركاء:   

1000حصة .

موالي علي اليوسفي  التسيير:    

مسير للشركة.

الى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدئ من  تا3يخ التسجيل.   

التقييد  تم  القانوني:  اإليداع 

بالسجل التجا3ي باملحكمة التجا3ية 

بتما3ة  تحت 3قم 225622 .

108 P



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5086

 STE. BOUIDY & ELHARBAZ

ALUMINIUM
SARL

تأسيس شركة
في مؤ3خ  عرفي   عقد   بمقت�صى 

تأسيس  تم   2022 فبراير   16

في  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية :

 STE BOUIDY &  : التسمية 

.ELHARBAZ ALUMINIUM SARL

الهدف اإلجتماعي : 

أشغال متنوعة أو الشناء.

نجا3ة األملنيوم.

املقر اإلجتماعي : حي النشوية 32قم 

60 تيفلت.

املدة : 99 سنة من تا3يخ التأسيس.

الرأسمال : حدد 3أسمال الشركة 

في 100.000 د3هم مقسمة إلى 1000 

د3هم   100 من  إجتماعية  حصة 

للحصة اإلجتماعية.

السيد الهرباز الحسي0 500 حصة 

إجتماعية.

500 حصة  السيد بويدي عشا2 

إجتماعية.

السيد  عي0   : الشركة  تسيير 

بويدي  والسيد  الحسي0  الهرباز 

جميع  مع  للشركة  مسيرا0  عشا2 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت 

ما23   7 بتا3يخ   2285 3قم  تحت 

.2022
للنسخ والشيا0

الوكيل
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STE. SAHTOUT BETON
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤ3خ  عرفي  عقد   بموجب 

تم تأسيس شركة   2022 فبراير   22  

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد في املواصفات التالية :

 STE SAHTOUT  : التسمية 
.BETON SARL AU

الهدف اإلجتماعي :
أشغال متنوعة أو الشناء.

تأجير مواد الشناء.
معدات األ3ا�صي الز3اعية.

عشد  سيدي   : اإلجتماعي  املقر 
الرزاق 3قم 227 تيفلت.

املدة : 99 سنة من تا3يخ التأسيس.
الرأسمال : حدد 3أسمال الشركة 
في 100.000 د3هم مقسمة إلى 1000 
100 د3هم  حصة إجتماعية من فئة 

للحصة اإلجتماعية.
 1000 طا3ق  سحتوت  السيد 

حصة إجتماعية.
السيد  عي0   : الشركة  تسيير 
مع  للشركة  مسير  طا3ق  سحتوت 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت 
ما23   7 بتا3يخ   2282 3قم  تحت 

.2022
للنسخ والشيا0

الوكيل
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STE RAYHANDA CAR
فاتح  في  اإلستثنائي  العام  الجمع 

ما23 2022.
تغيير مسير الشركة.

قر3 الجمع العام اإلستثنائي إقالة 
السيدة أميمة العمراني من منصبها 
السيدة  وتعيي0  للشركة  كمسيرة 
مسعودة امليراوي مسيرة جديد لها مع 

كامل الصالحيات.
أوالد  حي  من  الشركة  مقر  تغيير 
تيفلت إلى شا3ع بئر   45 أشريفة 3قم 
الطابق الثاني العما3ة   2 انز3ا0 3قم 

2 تيقلت.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت 
ما23   4 بتا3يخ   111 عدد  تحت 

.2022
للنسخ والشيا0

الوكيل
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 SNMPHARMA
SARL

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم  قد  بالرباط،  ديسمبر2022   5

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة تحمل الخصائص التالية :

 SNMPHARMA SARL :التسمية

. AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

التسيير   : االجتماعي  الهدف 

التجا3ي . 
د3هم   100.000  : املال  3أ2 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

د3هم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

50 شا3ع امليلية   : املقر االجتماعي 

قطاع2 بلوك ب حي الرياض . 

ساد2  السيد   : التسيير 

املصطفى. 
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

بالرباط تحت 3قم258005 بتا3يخ 17 

فبراير2022.
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PLATOS
SARL A.U

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى    -  I

تمت  ما202223،  يوم7  بالرباط 

لشركة  التأسي�صي  القانو0  صياغة 

 ، محدودة املسؤولية  بشريك وحيد 

لها الخصائص التالية : 

.PLATOS  :التسمية

الهدف : 

مطعم.

 مقهى وجشات خفيفة.

ابن  شا3ع     59  : املقر االجتماعي 

سينا  شقة 3قم 11 اكدال الرباط.

سنة إبتداءا من تا3يخ   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

حدد 3أسمال الشركة  الرأسمال: 
في مشلغ 100.000.00 د3هم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدا3ة 
للسيدة السعدية ابرايم.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية 22 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II
الشركة بالسجل التجا3ي للمحكمة 
ما23   7 بتا3يخ  بالرباط،  التجا3ية 

2022،تحت 3قم 222602.
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 CENTRE MAROCAIN DE
RELATION D’AIDE

»CMRA «
SARL A.U

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى   -  I
تمت  ما202223،   7  : يوم  بالرباط 
لشركة  التأسي�صي  القانو0  صياغة 
 ، محدودة املسؤولية  بشريك وحيد 

لها الخصائص التالية : 
التسمية : 

 CENTRE MAROCAIN DE«  
. RELATION D’AIDE« CMRA

الهدف : 
التعلم  على  تد3يب  منصة 

اإللكتروني على الدعم العالجي.
ابن  شا3ع     59  : املقر االجتماعي 

سينا  شقة 3قم 11 اكدال الرباط.
سنة إبتداءا من تا3يخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
حدد 3أسمال الشركة  الرأسمال: 

في مشلغ 100.000.00 د3هم.
الشركة  تسيير  عهد  اإلدا3ة: 

للسيدة نجوى عاشو3.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 22 ديسمبر.
II -  تم اإليداع القانوني وتسجيل 
الشركة بالسجل التجا3ي للمحكمة 
ما23   7 بتا3يخ  بالرباط،  التجا3ية 

2022،تحت 3قم 222602.
114 P



5087 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

AKLIMESSAGERIE
نقل املقر اإلجتماعي 

222 طريق أوالد زيا0 حي التيسير 
الدا3الشيضاء

سجل تجا3ي :528060
العام اإلستثنائي  الجمع  بموجب 
فبراير  و22   2022 يناير   22 بتا3يخ 

2022 تم تقرير ما يلي :
نقل املقر اإلجتماعي إلى 222 طريق 

أوالد زيا0 حي التيسير الدا3الشيضاء.
فتح فرع للشركة، 4 تجزئة فا23، 

التوسيع سيدي سعيد مكنا2.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
3قم  تحت  بالدا3الشيضاء  التجا3ية 
ما23   7 بتا3يخ  و825687   825699

.2022
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AFIFI CONSULTING

 TRAVAUX DE COMPTABILITE

GSM : 06662255782

afifi.consulting@gmail.com

 STE GENERALE DE
  GRAVETTES

SARL AU
الشريك  محضر  لقرا3  تشعا 
بتا3يخ  بالرباط   املسجل  الوحيد 
 STE لشركة  ديسمبر2022   14
  GENERALE DE GRAVETTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 : التجا3ي  عنوانها  الوحيد  الشريك 
الحي الصناعي   2 الطابق   55 تجزئة 
، سال  قر3 الجمع العام    حي الرحمة 

ما يلي:
-  التصفية النهائية للشركة.
- تبرئة ذمة مصفي الشركة .

 : النشاط  التوقف عن  عنوا0   -
الحي الصناعي   2 الطابق   55 تجزئة 

حي الرحمة ، سال .
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
تحت     2022 فبراير   22 بتا3يخ 
3قم  التجا3ي  السجل   28002 3قم 

 .26922
116 P

AFIFI CONSULTING

 TRAVAUX DE COMPTABILITE

GSM : 06662255782

afifi.consulting@gmail.com

  GLOPLAST
S.A.R.L

العام  الجمع  لقرا3ات  تشعا   

 2 بتا3يخ  بالرباط  املسجل  للشركاء 

 GLOPLAST يناير2022         لشركة

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الحي  و10   9 3قم  التجا3ي  عنوانها 

القنيطرة   طريق  الصبيحي  الصناعي 

سال قر3 الجمع العام   ما يلي :

3شيد  موالي  السيد  -إعفاء 

بلقاسم  والسيد حماني امحزو0  من 

تسيير الشركة . 

-توقيف نشاط الشركة.

3شيد  موالي  السيد   -تعيي0 

بلقاسم  مصفيا للشركة.

 : النشاط  عن  التوقف  -عنوا0 
الحي الصناعي الصبيحي  و10   9 3قم 

طريق القنيطرة  سال.                

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

تحت 3قم   2022 بتا3يخ فاتح ما23 

28020 السجل التجا3ي 3قم29287.
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 STE PHARMACIE DAR

 CHIFAE
SARL AU

ش.ذ.م.م.ش.و

املقر اإلجتماعي : دوا3 أوالد بن طلعة 

جماعة بنمصو3 القنيطرة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

3أسمالها : 100.000.00 د3هم 

األسا�صي  القانو0  وضع  تم  وقد 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

ديسمبر   28 في  الوحيد  للشريك 

2022 مميزاتها كالتالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

 PHARMACIE DAR  : التسمية 
.CHIFAE

الوضوع الرئي�صي : صيدالنية.
بن  أوالد  دوا3   : اإلجتماعي  املقر 

طلعة جماعة بنمصو3 القنيطرة .
املدة : 99 سنة .

3أسمال  حدد   : الشركة  3أسمال 
د3هم   100.000.00 الشركة في مشلغ 
حصة إجتماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100.00 د3هم للواحدة.
توزع الحصص على الشكل التالي:
االسم والنسب سعيدة الخشو2 
العنوا0 دوا3 أوالد نصر الغربية أوالد 
عدد  القنيطرة  الطيبي  سيدي  زيد 

الحصص اإلجتماعية 1000.
املجموع : 1000.

سعيدة  السيدة  تعيي0   : اإلدا3ة 
الحاملة لشطاقة التعريف  الخشو2، 
كمسيرة   G615945 3قم  الوطنية 

للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني: لقواني0 
االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
 2022 فبراير   20 بتا3يخ  بالقنيطرة 

تحت عدد 22022/862.
118 P

STE OULAD AZIZA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
د3هم   100.000.00  : 3أسمالها 
بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 25 
بالرباط قد تم تأسيس  فبراير 2022 
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصائص التالية :
.OULAD AZIZASARL : التسمية

الهدف اإلجتماعي : 
األشغال املختلفة أو الشناء.

عي0  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 
 4 3قم  202شقة  3قم  العتا3يس 

الطابق الثاني الصخيرات.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
د3هم   100.000.00  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د3هم للحصة الواحدة.

 800 مصطفى  اعزيزة  السيد 
حصة.

السيدة اعزيزة ايما0 200 حصة.
التسيير :

السيد اعزيزة مصطفى.
السيدة اعزيزة ايما0.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
22 ديسمبر.

اإلبتدائية  املحكمة   : اإليداع 
بمدينة تما3ة.

 225629 3قم  التجا3ي  السجل 
بتما3ة 2 ما23 2022.
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مكتب األستاذ محمد ملكي
موثق

تجزئة املنتزه قطعة 3قم 114 عي0 الدئاب أنفا 
الدا3الشيضاء

الهاتف : 0522.92.25.20
الفاكس : 0522.92.25.22

HIPPIE
S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية
حصص  تفويت  عقد  بمقت�صى 
 2022 فبراير   20 بتا3يخ  إجتماعية 
لحلو  فوتت السيدة فاطمة الزهراء 
والسيدة نزهة بقالي لفائدة السيدة  
حصصهم  جميع  لحلو  سوفية 
في  يملكونها  التي  حصة  أي)100( 
شركة HIPPIE SARLشركة محدودة 
 10.000.00 3أسمالها  املسؤولية 
د3هم مقرها اإلجتماعي بالدا3الشيضاء 
شا3ع بو3كو0 زنقة جعفر ابن حشيب 
املشا3ق الطابق األول 3قم 2، مسجلة 
 477401 عدد  التجا3ي  بالسجل 
وكدا الحساب الجا3ي املتعلق بتلك 
يملكونها  التي  اإلجتماعية  الحصص 

في الشركة.
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 
 2022 فبراير   20 بتا3يخ  اإلستثنائي 

تقر3 ما يلي :
تفويت  عقد  على  املصادقة 

الحصص اإلجتماعية.
توزيع جديد لرأسمال الشركة.

السيدة سوفية لحلو 100 حصة.
مجموع : 100 حصة.
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السيدة  الشركة  استقالة مسيرة 

فاطمة الزهراء لحلو.

للشركة  جديدة  مسيرة  تعيي0 

السيدة سوفية لحلو.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

تحيي0 النظام األسا�صي للشركة.

والتصريح  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ي  السجل  لدى  بالتغيير 

التجا3ية  باملحكمة  الضشط  بكتابة 

ما23 2022   2 بتا3يخ  بالدا3الشيضاء 

تحت 3قمي 825202 و8222.
للخالصة والشيا0

األستاذ محمد ملكي
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STE  SAMMO CONVERING
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�صى عقد عرفي محر3 بتا3يخ 

تم تأسيس شركة   2022 فبراير   20

محدودة املسؤولية.

التسمية :

 STE SAMMO CONVERING  

.SARL AU

زنقة   22  : اإلجتماعي  املقر 

 1 الطابق   6 بوجمعة3قم  صبري 

الدا3الشيضاء.

الهدف : بيع مواد الشناء.

الرأسمال اإلجتماعي : 10000.00 

د3هم.

هشام   صمو  السيد   : التسيير 

3قم  الوطنية  للشطاقة  حامل 

 .bk250522

عنوا0 مسير الشركة دوا3 دندو0 

النواصر  بوعزة  دا3   2 احمد  والد 

الشيضاء. 

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بتا3يخ بالدا3الشيضاء   التجا3ي 
4 ما23 2022 3قم السجل التجا3ي 

.520652
اإلمضاء : هشام صمو
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 FNY EVENT

SARL.AU

استثنائي  عام  جمع  بمقت�صى 

فبراير2022   22 الرباط    في  حر3 

 FNY لشركة  الوحيد  الشريك  قر3 

EVENT SARLAU  ما يلي :

من  االجتماعي:  املقر  تحويل 

الطابق األول شقة 3قم 05 عما3ه 94 

زنقة نابولي املحيط الرباط الى محل 

حي الرشاد التقدم   76 زنقة   27 3قم 

الرباط .

القانو0  من    4 املادة  تعديل 

األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانو0 بكتابة الضشط 

تحت  الرباط  التجا3ية  باملحكمة 

3قم222602  بتا3يخ 7 ما202223.
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 LIGHTS OF SCIENCE

SARL

فاتح  عام  جمع  عقد  بمقت�صى 

الشركة    شركاء  قر3   2022 ما23 

ش.م.م   LIGHTS OF SCIENCE 

ما يلي :

طرف  من  حصة    250 تفويت   

السيد فيصل لخال  إلى السيد فتحي 

الجرا3ي.

طرف  من  حصة    250 تفويت   

السيد ياسي0 الشوخا3ي للسيد فتحي 

الجرا3ي.

طرف  من  حصة    250 تفويت 

السيدة وفاء حرفوي  إلى السيد فتحي 

الجرا3ي.

طرف  من  حصة    250 تفويت 

السيد  إلى  ملسعدة  نجاة  السيدة 

صالح اعمر.

استقالة السيدة نجاة ملسعدة من 

منصبها كمسيرة.

تعي0 السيد  صالح اعمر كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة.

إمضاء  يتم   : اإلمضاء   تعديل 

عقود الشركة من طرف املسير السيد 

صالح اعمر.

من   16.  22 و   7  .6 تعديل املواد 

القانو0 األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانو0 بكتابة الضشط 

بتا3يخ بالرباط  التجا3ية   باملحكمة 

 7 ما23 2022 تحت 3قم 222602. 

122P مكرر

   DISPIERRE

SARL

محر3 عرفي  عقد   بمقت�صى 

نظام  تكوين  تم  يناير2022   22  

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�صي 

املحدودة  خصائصها كالتالي :

.  DISPIERRE    :التسمية

الهدف : تما23 الشركة األهداف 

التالية: 

الحفر  السحق وأشغال  عمليات 

والصرف الصحي.

 استغالل املحاجر .

استيراد وتصدير املعدات واآلالت. 

زنقة  مكر3   22  : املقر االجتماعي 

لشنا0 شقة 2 حي املحيط الرباط.

مليونا0   : االجتماعي  املال  3أ2 

إلى  مقسم   2000.000.00 د3هم 

عشرو0 الف  )20.000( حصة قيمة 

كل واحدة مائة د3هم )00, 100).

التسيير: تم تعيي0 :

 السيد امللودي إد3ي�صي.

 والسيد عشد العالي بناني.

غير  وملدة  للشركة  كمسيرين  

محدودة.

وضع  تم  القانوني  اإليداع 

الضشط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجا3ية بالرباط تحت 3قم 

السجل التجا3ي 258282. 
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.27.90.29.78
GSM : 06.62.25.96.06

STE CHALL DIS
SARL A.U

شركة ذات املسولية املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESSE : LOTISSEMENT AL
 MAGHREB AL ARABI N°220 B2

MAG 2 KENITRA
RC : 60229

بتا3يخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
واملسجل بالقنيطرة   2022 فبراير   9
بتا3يخ 14 فبراير 2022 وضع القانو0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

.CHALL DIS محدودة بشريك واحد
تأسيس لشركة   : حيث تم ما يلي 

تحمل الخصائص التالية :
.CHALL DIS :التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك واحد.

3أ2 املال : حدد في 100.000.00 
قسمة   1000 إلى  مقسمة  د3هم 
إجتماعية من فئة 100 د3هم لفائدة:
RHARARA LABIB  السيد 

 1000 حصة.
الهدف : 

متجر املواد الغذائية العامة.
املغرب  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 
 1 محل   2 ب   220 3قم  العربي 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

 RHARARA التسيير : عي0 السيد
LABIB املسر الوحيد للشركة بطاقته 

.AD280088 3قم
التسجيل  مع   : القانوني  اإليداع 
بالسجل التجا3ي تم بكتابة الضشط 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 
تحت عدد 90078  فبراير 2022   22
بالسجل  و767  اإليداع  بسجل 

الترتيبي و60229 بالسجل التحليلي.
CABYOUCOM
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.27.90.29.78
GSM : 06.62.25.96.06

 STE FRASMI ZOUYTI
TRANS
SARL

شركة ذات املسولية املحدودة
  ADRESSE : DOUAR SDOUD
 SIDI MOHAMED LAHMAR

SOUK EL ARBAA
RC : 27609

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
بسوق  واملسجل   2022 فبراير   9  
 2022 فبراير   10 بتا3يخ  أ3بعاء 
لشركة  األسا�صي  القانو0  وضع 
  FRASMI محدودة  مسؤولية  ذات 

.ZOUYTI TRANS
تأسيس لشركة   : حيث تم ما يلي 

تحمل الخصائص التالية :
 FRASMI ZOUYTI التسمية: 

.TRANS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
3أ2 املال : حدد في 100.000.00 
قسمة   1000 إلى  مقسمة  د3هم 
إجتماعية من فئة 100 د3هم لفائدة:

 500 السيد الزويتي عشد الخالق 
حصة.

 500 مصطفى  سلطانة  السيد 
حصة.

نقل ااملستخدمي0 ونقل   : الهدف 
الشضائع.

السدود  دوا3   : اإلجتماعي  املقر   
سيدي محمد لحمر سوق أ3بعاء.

املدة : 99 سنة.
التسيير : عي0 السيد الزويتي عشد 
املسير   GB292986 بطاقته  الخالق 

الوحيد للشركة .
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسوق  اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط 
 2022 ما23   2 الغرب بتا3يخ  أ3بعاء 
الترتيبي  بالسجل   222 عدد  تحت 

و27609 بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.27.90.29.78

GSM : 06.62.25.96.06

STE FLORMEDIC
SARL A.U

شركة ذات املسولية املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : LOTISSEMENT

ISMAILIA N°262 RDC KENITRA

RC : 60289

بتا3يخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

واملسجل بالقنيطرة   2022 يناير   22

وضع   2022 فبراير   2 بتا3يخ 

ذات  لشركة  األسا�صي  القانو0 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

.FLORMEDIC

تأسيس لشركة   : حيث تم ما يلي 

تحمل الخصائص التالية :

.FLORMEDIC : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
3أ2 املال : حدد في 100.000.00 

قسمة   1000 إلى  مقسمة  د3هم 

إجتماعية من فئة 100 د3هم لفائدة:

 EL- JAMALY AHMED السيد 

1000 حصة.

الهدف : 

بيع املنتجات الصيدالنية.

تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 

3قم  السفلي  الطابق  االسماعيلية 

262 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

السيد عي0   :  التسيير 

املسير   EL -  JAMALY AHMED  

. GB52220 الوحيد للشركة بطاقته

التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 

بالسجل التجا3ي تم بكتابة الضشط 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 

تحت عدد 90526  فبراير 2022   20

الترتيبي  بالسجل  اإليداع  بسجل 

و60289 بالسجل التحليلي.
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STE MAOUSSEL DE 

PROMOTION IMMOBILIERE
ش.م.م

شا3ع حسي0 هيكل عما3ة 2 شقة 1 

القنيطرة

الحل املسشق
العام  اإلجتماع  ملحضر  تشعا 

يوم  بالقنيطرة  املؤ3خ  اإلستثنائي  

شركة  قر3 شركاء   2022 ديسمبر   8

 MAOUSSEL DE PROMOTION

محدودة  شركة   IMMOBILIERE

املسؤولية ما يلي :

الشركة  املصادقة على حسابات 

 2022 ديسمبر   7 يوم  املوقوفة 

طرف  من  املحر3ة  العقود  وكذلك 

ومنحه  طاوو2  االاله  عشد  السيد 

اإلبراء التام والنهائي على التسيير.

لشركة  املسشق  الحل  

 MAOUSSEL DE PROMOTION

IMMOBILIERE ش.م.م ابتداء من 8 

ديسمبر 2022 وتحديد مقر التصفية 

باملقر اإلجتماعي: شا3ع حسي0 هيكل 

عما3ة 2 شقة 1 القنيطرة.

تعيي0 السيد عشد االاله طاوو2 

 MAOUSSEL DE لشركة  كمصفي 

 EPROMOTION IMMOBILIERE

ش.م.م واملوافقة عليها.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

التجا3ية  املحكمة  لدى  التجا3ي 

 2022 ديسمبر   29 يوم  بالقنيطرة 

تحت الرقم 89802.

127 P

BESTMEN TRAVAUX
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة

سجل تجا3ي 3قم:25572 سال

تأسيس
 بمقت�صى عقد عرفي املؤ3خ بسال 

تأسيس  تم  فبراير2022   20 بتا3يخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد بالخاصيات التالية:

 BESTMEN    : التسمية   -  1

        .  TRAVAUX  SARL AU

2 - املوضوع   :   

  نجا3ة الخشب .

2 - املدة       :     99 سنة ابتداء من 

يوم تسجيلها بالسجل التجا3ي.

إقامة املسا3 مجموعة   املقر:   -  4

2شقة 6 قطاع C حي 3حمة سال.

الشرقاوي  السيد  الشركاء:   -  5

محمد 100 حصة .

6 - 3أ2 املال : محدود في 10.000 

د3هم.

الشرقاوي  السيد   : التسيير   -  7

محمد.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  للمحكمة  التجا3ي 

بتا3يخ 2 ما202223 تحت 3قم 169.

128 P

  STE IR.FREGAY

SARL 

CABINET FIDUCIAIRE

002AV MED V N°9 KENITRA

TEL/FAX 05.27.26.27.28

LE CONTONAIRE
SARL AU  

تأسيس شركة                                         
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقنيطرة يوم فاتح فبراير 2022 تم 

وضع  القانو0 األسا�صي لشركة ذات 

بالخصائص  محدودة   مسؤولية 

التالية :

 LE CONTONAIRE  : I-التسمية 

. SARL AU

 BD   : االجتماعي  -املقـر   II

 TADLA ETAGE 2 DERB

 MARRAKECH BLOC 9 N°90

.  ALIA Mohammedia

III - املـدة : 99 سنة.

IV - موضوع الشركــة :

 تجا3ة متنوعة.

 أشغال متنوعة.
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 أشغال الشناء.
   100.000: 3أ2 مال الشركة   -  V

د3هم.
السيد  إلى  أسند   : التسيير   -VI

عصام كيا3.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 
2 ما202223 تحت عدد   501سجل 

تجا3ي 3قم  20022.
129 P

DREAM-TRANS-ATLANTIC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
3أسمال الشركة : 100.000.00 

د3هم
املقر اإلجتماعي : شقة في الطابق 

األ3�صي حي موالي اسماعيل قطاع 2 
3قم 2299 سال 

السجل التجا3ي: 20059
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

بتا3يخ 15 فبراير 2022 قر3 ما يلي :
الحل املسشق للشركة.

تعيي0 السيد زكرياء فتحي مصفي 
للشركة.

بالعنوا0  التصفية  مقر  تحديد 
حي  : شقة في الطابق األ3�صي،  التالي 
موالي إسماعيل قطاع 2 3قم 2299 

سال.
منح إبراء للمسير.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
 28068 3قم  تحت  بسال  اإلبتدائية 

بتا3يخ 2 ما23 2022.
130 P

BELKA OMEGA TRAVAUX
SARL AU

CAPITAL DE : 200.000.00 DHS
 BLOC N°220 LOTISSEMENT
 EXTENTION HAY MOULAY

RACHID LAAYOUNE
RC :  9577

تعديل
بتا3يخ عرفي  عقد   بموجب 

 20 ديسمبر 2022 تقر3 ما يلي :

بل  عشا2  السيد  أسهم  تفويت 

الوطنية  للشطاقة  الحامل  قساوي 
للسيدة  بالكامل   ،V227229 3قم 

كوثر ايتمي الحاملة للشطاقة الوطنية 
قيمتها  الشالغة   ،BM25260 3قم 

100.000 د3هم ليصشح توزيع األسهم 

بالشركة كالتالي:

سهم   1000 ايتمي  كوثر  السيدة 

أنها  أي  د3هم   100 سهم  كل  قيمة 

الشركة  3أسمال  تملك  أصشحت 

بالكامل.
استقالة السيد عشا2 بل قساوي 

من تسيير الشركة.

إسناد تسيير الشركة للسيدة كوثر 

ايتمي لوحدها وملدة غير محدودة.

6 و7 و15  حيث تم تغيير الفصل 

من القانو0 األسا�صي للشركة كما تم 

تحيينه وفقا لهذه التعديالت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

3قم  تحت  بالعيو0  اإلبتدائية 

572/2022 بتا3يخ 2 ما23 2022.

131 P

 SOCIETE CIVILE ATLAS
 SOCIETE CIVILE

 AU CAPITAL DE : 0 506 020,00

DHS

 SIÈGE SOCIAL : 6, PLACE

 TALHA, AVENUE IBN SINA

AGDAL RABAT

I.F : 25205667

تفويت حصص
 توزيع جديد لرأ2 مال الشركة
وتحيي0 النظام االسا�صي للشركة

العام  االجتماع  محضر  بموجب 

 2022 يناير   26 الغير العادي بتا3يخ 

تقر3 ما يلي:

سهم   )45460( إقرا3 بتحويل   2-

من السيد عمر الطاو�صي إلى السيد 

سعيد اقجوج.

سهم   )45460( إقرا3 بتحويل   2-

من السيد يوسف الفقير إلى السيد 

بوشعيب 3ضوا0.

2 - توزيع جديد لرأ2 مال شركة 
أطلس

تحيي0 النظام االسا�صي للشركة؛
إعطاء الصالحيات .

132 P

KOUBAA  DISTRIBUTION
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 200 000,00

DHS
 SIEGE SOCIAL : Bourgogne Rue
 Ain Sidi Ali )ex. Dénis Papin(

N°20 Bis - Casablanca
 RC : 208502
IF : 2222827 

تغيير اسم الشركة 
املوافقة على التبرع باألسهم

بموجب قرا3ات الشريك الوحيد  
يتقر3 ما يلي:       2022 فبراير   4 بتا3يخ 

-  تغيير اسم الشركة .
-املوافقة على التبرع باألسهم  .

 -تحيي0 النظام االسا�صي للشركة.
-إعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم   
بتا3يخ للدا3الشيضاء   التجا3ية 
 20 فبراير2022 تحت 3قم  820026.
133  P

REGENLAB AFRICA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITE
 A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 200.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : ANGLE

 RUE OMAR KHIAM ET RUE
 COLIBIRIS RES DU CAF ETG 2
 QUARTIER FERME BRETONE

CASABLANCA
RC : 527225

IF : 50569000
تغيير املقر اإلجتماعي

بموجب قرا3ات الشريك الوحيد 
بتقر3   ،2022 ديسمبر   22 بتا3يخ 

ما يلي :

تغيير املقر االجتماعي ؛

تحيي0 النظام األسا�صي للشركة ؛

إعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا3يخ الشيضاء  للدا3   التجا3ية 

22 فبراير 2022 تحت 3قم 822802.

134 P

 CENTRE D’ONCOLOGIE

PRIVE DE BENI MELLAL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE 200 000,00

DHS

 SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE EL

 BORJ ANGLE BD MOHAMED

 V ET BD LES FAR 8 EME ETAGE

 APPARTEMENT N2 BENI

MELLAL

R.C: 22022

I.F: 08555922

تغيير نشاط الشركة
بموجب قرا3ات الشريك الوحيد 

بتا3يخ 6 أكتوبر 2022 تقر3 ما يلي :

- تغيير نشاط الشركة ؛

من   2 للمادة  النسبي  التعديل   -

النظام األسا�صي ؛

- اعطاء الصالحيات.

القانوني  بااليداع  القيام  تم 

باملحكمة االبتدائية بني مالل

3قم  تحت   28/02/2022 بتا3يخ 

.196

135 P

 HOPITAL PRIVE DE

TANGER
تأسيس شركة

مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

يناير   19 بتا3يخ  بالدا3 الشيضاء 

2022، تم تأسيس شركة باملواصفات 

التالية :

 HOPITAL PRIVE DE : التسمية 

.TANGER
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الشيضاء  الدا3   : االجتماعي  املقر 
وأزيز 4 شا3ع دي فانو الطابق األ3�صي 

شقة 1 شا3ع سيغال.
استغالل   : االجتماعي  الهدف 
املصحات والعيادات الطشية، وبشكل 
والخدمات  األنشطة  جميع  عام، 

الطشية ؛
الكشوفات،  الطشية،  االستشا3ة 
والتحاليل، والفحوصات اإلشعاعية، 
والفحوصات  الجراحية   العمليات 

مع أو بدو0 استشفاء.
األولية  املواد  جميع  وبيع  شراء 
واملواد االستهالكية واملواد واملعدات 
املصحات  في  املستخدمة  واألدوات 

وغيرها ألغراض الطشية ؛
وعموما جميع العمليات التي لها 
كليا أو غير مشاشرة،   عالقة مشاشرة 
املذكو3ة  األغراض  بأحد  أو جزئيا،   
لصالح  تكو0  أ0  يحتمل  أو  أعاله 

تنمية الشركة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
الرأسمال : 100.000 د3هم.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 22 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.
AKDITAL HOLDING : الحصص 

90.000 د3هم.
قدو3 منصو3 10.000 د3هم.

اقديم  السيد   : التسيير 
الوطنية  للشطاقة  الحامل  احمد 
ب  الساكن   BE059220 3قم 
 2 زنقة  بكاتيل  تجزئة  الدا3 الشيضاء 

3قم 29 بولو ؛
الحامل  طالب  3شدي  السيد 
 B002802 3قم  الوطنية  للشطاقة 
الساكن ب 8 زنقة كريناديي أنفا الدا3 

الشيضاء.
الحامل  منصو3  قدو3  السيد 
3قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 
إقامة  بطنجة،  الساكن   S262267

أوكالشتو2، طريق بوبانا.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 
التجا3ي  السجل   2022 فبراير   28

.520207
136 P

EXPO WAZNI
شركة محدودة املسؤولية

 بشريك واحد

ذات 3أسمال : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : شا3ع الكفاح حي 

الصناعي 3قم 1 الرباط

EXPO WAZNI : التسمية

مواد  تاجر   : التجا3ي  النشاط 

الشناء ومنتجات السيراميك - استيراد 

والتصدير.

املقر االجتماعي : شا3ع الكفاح حي 

الصناعي 3قم 01 الرباط.
ألف  مئة   100.000  : املال  3أ2 

د3هم.

املسير : السيد وزني املختا3.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

التجا3ية بالرباط يوم 2 ما23 2022 

تحت 3قم السجل التجا3ي 258225.

137 P

JANA TECHNOLOGIE
SARL AU

بمقت�صى عقد عرفي قر3ت شركة 

 JANA TECHNOLOGIE SARL AU

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ذات  ش.ذ.م.م.م.ش.و  واحد  شريك 
3أ2 املال 10.000 د3هم ما يلي :

تحويل املقر االجتماعي من عما3ة 
الرابط  جدة  زنقة   6 قطاع   2 3قم 

 27 3قم  املحل  الجديد  العنوا0  إلى 

لواللدة النمسية حي االنشعاث تما3ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية بالرباط تحت 3قم 222622 

بتا3يخ 7 ما23 2022.
للشيا0

138 P

MANSOURI - OUBIROU-

TRAVAUX
SARL

بمقت�صى محضر القرا3 االستثنائي 

بتا3يخ 2 سبتمبر 2022 للشركة تقر3 

ما يلي :

تا3يخ من  إبتداءا  الشركة   فسخ 

2 سبتمبر 2022 وتعيي0 السيد سعيد 

اوبيرو مصفي للشركة، كما تعي0 مقر 

 : التصفية باملقر اإلجتماعي للشركة 

عما3ة 51 شقة 01 جنا0 املنصو3 01 

تامسنا تما3ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية بالرباط بتا3يخ فاتح ما23 

2022 تحت 3قم 222052.

139 P

NIGMA ELEC
SARL AU

شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
3أسمالها 100.000 د3هم.

املقر االجتماعي : حي جديد 3قم 285 

عي0 العودة

تما3ة

تأسيس 
بتا3يخ عرفي  عقد   بموجب 

املصادقة على  تمت   2022 يوليو   9

ذات  لشركة  األسا�صي  القانو0 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية :

 NIGMAالتجا3ية  : التسمية 

ELEC SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف : - أشغال الكهرباء

العمليات  جميع  عامة  بصفة 

التجا3ية املرتشطة بصفة مشاشرة أو 

غير مشاشرة بنشاط الشركة.

3قم  حي جديد   : االجتماعي  املقر 

285 عي0 العودة – تما3ة
3أ2 املال : 100.000 د3هم )مائة 

ألف د3هم( مقسمة إلى 1000 )ألف( 

د3هم  )مائة(   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

التسيير : السيد معاد بود3هم ملدة 

غير محدودة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتما3ة  االبتدائية  باملحكمة  باملركز 
3قم  تحت   27/09/2022 بتا3يخ 

2.ت.6525.
140 P

LA GENERALE DES COMPTES
FIDUCIAIRE

REAL TRANS ESTATE
)RTE(
SARL

التصفية النهائية
الجماعي  القرا3  ملحضر  تشعا 
فبراير   8 بتا3يخ  املنعقد  للشركاء 
إستات،  ترانس  3يل  لشركة   ،2022
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  د3هم،   100.000 3أسمالها 
االجتماعي بالدا3 الشيضاء، 164 شا3ع 
أنفا، مسجلة بالسجل التجا3ي بالدا3 
قر3   ،72269 3قم  تحت  الشيضاء 

شركاء الشركة ما يلي :
تقرير املصفي ؛

واختتام  املصفي  الذمة  إبراء 
التصفية النهائية للشركة ؛

طلب إلى األمي0 مسجل املحكمة 
لتشطيب  التجا3ي في الدا3 الشيضاء 

الشركة املسماة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
فاتح ما23  بتا3يخ  للدا3 الشيضاء 

2022 تحت 3قم 820872.
141 P

LA GENERALE DES COMPTES
FIDUCIAIRE

JULIETTE ISERIN
SARL AU

تشعا للجمع العام الخا3ق للعادة 
 ،2022 فبراير   16 يوم  املنعقد 
 JULIETTE شركة  مساهموا  قر3 
ISERIN SARL AU، شركة محدودة 
10.000 د3هم،  املسؤولية، 3أسمالها 
امللك  بمراكش،  االجتماعي  مقرها 
 ،27 3قم  تجزئة  املعد0  املسمى 
التجا3ي  بالسجل  مسجلة  النخيل، 
بمراكش تحت 3قم 115411، ما يلي :
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األساسية  القواني0  تعديل 

للشركة وموائمتها مع القانو0 29-22 

املؤ3خ 26 أبريل 2029 ؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 

بالدا3 الشيضاء بتا3يخ 2 ما23 2022 

تحت 3قم 222525.

142 P

FENG-CHUI
SARL AU

بتما3ة  مؤ3خ  محضر  بمقت�صى 

بتا3يخ 20 فبراير 2022، للجمع العام 

 FENG-CHUI لشركة  العادي  الغير 

ش.م.م.ش ومقرها االجتماعي إقامة 
3ياض والد مطاع سكتو3 2 3قم 220 

تما3ة تم اإلقرا3ا باألغلشية على ما يلي :

تخفيض 3أ2 املال من مائة ألف 

إلى عشرة مائة الف   100.000 د3هم 

د3هم )10000).

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

بتا3يخ   7625 3قم  تحت  بتما3ة 

8 ما23 2022.
للخالصة والشيا0

143 P

MORCONTRACTORS
SARL

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

 10 أكتوبر 2020 تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :

التسمية :

.MORCONTRACTORS     

SARL : الصفة القانونية

هندسة   : االجتماعي  الهدف 

ديكو3.

أعمال التصميم الداخلي.

تنظيم.
3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د3هم للحصة الواحدة موزعة 

بي0 الشركاء على الشكل التالي :

السيد املكي خطيب 51 حصة ؛

 49 بوعرو3و  مصطفى  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

فال  شا3ع   08  : االجتماعي  املقر 

اوالد عمير الشقة 1 أكدال الرباط.

املسير السيد : املكي خطيب.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

.258022

144 P

مكتب املحاماة األستاذا0

أموحي عابد وأموحي هشام

محاميا0 بهيئة الرباط

شركة اش ر م اوطيلز ريزورس 

اوق موروكو

HRM

اعال0 عن نقل املقر االجتماعي

عما3ة ساحة مربع محج الرياض 

عما3ة 5 و 6، الطابق 2، حي الرياض، 

الرباط

سجل تجا3ي عدد 20925

العام االستثنائي  الجمع  بموجب 

تقرير  تم   2020 ديسمبر   22 بتا3يخ 

ما يلي :

النظام  من   4 الشند  تعديل 

األسا�صي للشركة املتعلق بنقل املقر 

مربع  ساحة  عما3ة  الى  االجتماعي 

الطابق   ،6 و   5 محج الرياض عما3ة 

2، حي الرياض، الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2020 3قم  تحت  بالرباط  التجا3ية 

بتا3يخ 2 ما23 2022.

145 P

ELEVTRA
  SARL 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

حر3  عرفي  عقد  بمقت�صى   : أوال 

تم   ،09/02/2022 بتا3يخ  بسال 

ذات  لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 

املميزات  ذات  املحدودة،  املسؤولية 

املشينة فيما يلي :

ELEVTRA SARL : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

أشغال   : الشركة  من  الغاية 

مختلفة، الكهرباء، السشاكة.

املقر : سانية بنعي�صى الصياد 3قم 

10 ظهر لقرع سيدي مو�صى سال.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتشا3ا من تا3يخ تأسيسها النهائي.
 100000 : الجماعي  املال  3أ2 

1000 حصة من فئة  د3هم قسم إلى 

100 د3هم، موزعة كما يلي:   

السيد ح�صي سمير 50000  د3هم 

– 500 حصة

اللطيف  عشد  املزو�صي  السيد 

50000  د3هم – 500 حصة

طرف  من  الشركة  تسير  اإلدا3ة: 

املسير  بصفته  سمير  ح�صي  السيد 

عشد  املزو�صي  والسيد  القانوني 

اللطيف بصفته مسير ثاني للشركة 

ملدة غير محدودة.

فاتح  بي0  ما  الجماعية:  السنة 

يناير إلى متم دجنبر من كل سنة.

ثانيا: تم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبتدائية بسال بتا3يخ 20/02/2022 

تحت 3قم 28007.
3قم السجل التجا3ي: 25525.

146 P

NAMICDOR
املنعقد  العام  الجمع  إثر  على 

لشركة   2022 يناير   20 يوم 
 10.000 3أسمالها   ،NAMICDOR

د3هم، تقر3 ما يلي :

الشيخ محمد  نايتو   : السيد  باع 

الناظير  السيد  لفائدة  حصة(   50(

املصطفى.

الناظير   : الشركة  تغيير حصص 

املصطفى )100 حصة(.

الشيخ  نايتو  السيد  استقالة 

وتعيي0  الشركة  تسيير  من  محمد 

كمسير  املصطفى  الناظير  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة  

بشريك وحيد.

تحويل مقر الشركة : من العنوا0:  

مكر3 شا3ع محمد الخامس   22 3قم 

حي الرشاد القرية - سال.

إلى العنوا0 : قطاع الفتح، تجزئة 

لعيايدة   ،2522 3قم  أ3ض بنعاشر، 

سال.

تغيير نشاط الشركة إلى :

وأعمال  مختلفة  أعمال  مقاول 

الشناء.

مقاول التركيشات الكهربائية.

الصحية  التركيشات  مقاول 

األبخرة  أو  العزل  أو  للتدفئة 

الصناعية.

تحيي0 النظام األسا�صي للشركة.

3قم السجل التجا3ي : 22262.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

بتا3يخ فاتح ما23 2022 تحت 3قم 

.28002

148 P

CAFE BORJ SALA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بمقت�صى عقد عرفي بسال بتا3يخ 

القانو0  وضع  تم   ،2022 يناير   6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
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 CAFE BORJ : التسمية االجتماعي

SALA

الهدف : مقهى ؛

ممو0 ؛

تاجر.
زنقة   28 3قم   : االجتماعي  املقر 

القرية،  الوحدة،  حي  سماللت  ايت 

احصي0، سال.

املدة االجتماعية : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 100.000 مشلغ  في  الشركة  3أسمال 

د3هم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 د3هم للحصة وزعت كما يلي :

 1000 املر�صى  فاظمة  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيي0 السيدة فاظمة 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  املر�صي، 

محدودة.

تم التسجيل في السجل التجا3ي 

باملحكمة  الضشط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت 3قم 25009.

149 P

SOCIETE GREEN PALET
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

22 أكتوبر 2022، تم تأسيس شركة 

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالتالي :

 »GREEN PALET« : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة 

الهدف : - االستيراد والتصدير 

تصنيع املنصات الخشبية

شا3ع االمير   20 املقر االجتماعي : 

سيدي عشد محمد حي الرشاد القرية 

سال.

3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 

كل  قيمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

واحدة مائة )100 ( د3هم تم تحريرها 

بالكامل وموزعة كما يلي :

 400 املرني�صي  شفيق  السيد :   -
حصة.

- السيد : بلخميمة 3�صى هللا 200 
حصة.

- السيد : علو أسامة 200 حصة.
املدة: 99 سنة.

السيد  تعيي0  تم   : التسيير   -  7
لشطاقة  الحامل  املرني�صي  شفيق 
مسير   C268068 3قم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   -
بسال  االبتدائية  للمحكمة  التجا3ي 
3قم  تحت   2022/02/02 بتا3يخ 

.25555
150 P

DMAB LILISKAN
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تأسيس شركة  فبراير 2022،   28
محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالتالي :
 » DMAB LILISKAN « : التسمية

»دي إم أ بي لإلسكا0«
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة
الهدف : مقاول في الشناء.

شا3ع األمير   20 املقر االجتماعي : 
سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.
3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 
 500 دعنو0  محمد  السيد :   -

حصة.
 500 السيد عشد العالي بوديا0   -

حصة.
املدة : 99 سنة.

السيد  تعيي0  تم   : التسيير   -  7
لشطاقة  الحامل  دعنو0  محمد 
السيد  و   ،A658729 3قم  الوطنية 
عشد العالي بوديا0 الحامل للشطاقة 
مسيرو0   MC2026503قم الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   -
االبتدائية  للمحكمة  التجا3ي 
تحت   02/02/2022 بتا3يخ  بسال 

3قم25552.
151 P

MEDZ SOURCING
شركة مجهولة االسم

الرأسمال : 10.000.000 د3هم
املقر اإلجتماعي: 1100 شا3ع 
القد2، حي سيدي معروف

السجل التجا3ي بالدا3الشيضاء 3قم 
222709
تغييرات

مؤ3خ  عرفي  عقد  بموجب 
للجمع   2022 ديسمبر   15 بتا3يخ 
 MEDZ لشركة  اإلستثنائي  العام 

SOURCING قر3 ما يلي :
 MEDZ من  الشركة  اسم  تغيير 
 XPERIS إلى   SOURCING

.SERVICES
من النظام  و2   2 تعديل املادتي0 

االسا�صي .
تعديل غرض الشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 في  التجا3ي بالدا3الشيضاء 

2022 تحت 3قم 6227.
152 P

شركة مدانا سغفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأسمال االجتماعي : 100.000,00 
د3هم

املقر االجتماعي: الطابق األول 
3قم 06 شا3ع 05 حي واد الذهب 

اليوسفية
العام  الجمع  قرا3  بمقت�صى 
اإلستثنائي املؤ3خ في 15 فبراير 2022 
لشركة مدانا سغفيس تقر3 ما يلي : 

تحويل املقر االجتماعي للشركة   -
الطابق  الكائن ب  السابق  املقر  من 
األول 3قم 06 شا3ع 05 حي واد الذهب 

اليوسفية ؛
ب :  الكائن  الحالي  العنوا0  الى 
تمسية   – بلقاسم  سيدي  دوا3عي0 

80600 أيت ملول ؛
للشركة  األسا�صي  القانو0  تعديل 
)الشند 3قم 4 املتعلق باملقر االجتماعي( ؛

أسئلة مختلفة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
تحت   00/02/2022 باليوسفية يوم 

3قم 74.
153 P

 SOCIETE MICROMEGA
INGENIERIE

.SARL A.U
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 200.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: N° 209 2EME
 ETAGE BD. MOKHTAR SOUSSI

BLALIAA TAROUDANT
بمـوجب عـقـد عــرفـي مـؤ3خ بتا3يخ 
الـشركـة  تـأسـسـت   02/02/2022
بشريك  محدودة  مسـؤوليـة  ذات 

واحد ذات الخــصـائـص الـتــاليــة :
اسم   الشـركـة  تحمل   : التسمـية 
 MICROMEGA INGENIERIE
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.
املــوضـوع : الـشـركـة لهـا كهـدف.

للطرق  الفنية  الد3اسات   -
)إنشاء  املختلفة  والششكات  و 
التنفيذ(  وخطط  الد3اسات 
وكذلك أي حسابات خاصة بجميع 

التخصصات الهندسية ؛
والطرق  املدنية  الهندسة 
والصرف الصحي والخرسانة املسلحة 
والشناء والجد3ا0 االستنادية والفنو0 
والز3اعية  الحضرية  والحرف 
الطشوغرافيا،  الهيد3وليكا، 
الجيولوجيا،  الهيد3ولوجية، 
باإلضافة  والغابات  األ3ا�صي  تنمية 
من  الحماية  الريفي،  التجميع  إلى 
الفيضانات، معالجة املياه وإمدادات 
إعادة استخدام مياه  مياه الشرب، 

الصرف الصحي وتحلية املياه ؛
الفنية  واملشو3ة  املساعدة   -

الهندسية.
مواقع  وإدا3ة  وتنسيق  جدولة   -

الشناء.
- د3اسة الجدوى والخبرة لالعمال.
أعمال  جودة  ومراقشة  ضشط   -
وأعمال  العامة  واألشغال  الشناء 

الهيد3وليك واملوانئ إلخ. 
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العـمـلـيـات،  جمـيــع  عــامــة  بصـفـــة 
املنـقـــولــة  الصنـاعـيــة،  التـجـا3يـة، 
والعـقـــا3يــة املتـعـلـقــة بصـفــة مشــاشــرة 
بــالهــدف االجتــمـاعـي املــذكــو3 أو ألي 
هـدف مـماثـل أو مشابه و التـي بإمكانها 
أ0 تـســاهــم في تـطـويــر نشــاط الـشــركــة 

بـــأي شـكـــل و لـحـســابـهـــا.
املقر  يوجـد   : االجتماعي  املـقـــر 
الثاني  الطابق   109 3قم  االجتماعي: 
بالليع  ألسو�صي  املختا3  شا3ع 

تا3ودانت.
املــدة : مـدة الـشـركـة مـحـددة في 99 

سـنـة ابتـداء من يـوم التـأسـيس.
الـرأسـمال   : الـرأسمـال االجتـمـاعي 
 100.000.00 في  محـدد  االجـتـماعـي 
1000 حـصـة من  د3هـم مقسمة على 

فئــة 100 د3هـم للـواحدة.
شيماء  السيدة   : الـشــركــاء 

اباظهري 1000 حـصـة ؛
يـديـر الـشـركة و يسيــرهــا   : اإلدا3ة 

السيـدة : شيماء اباظهري
السنـة االجـتـمـاعية : تبتـدئ السنـة 
االجتماعيــــة فـــي فـاتح ينايـــر لتـنـتـهـــي في 

22 ديـسمـشـــر.
لالحتيــاط الـقــانــونـي   5%  : األ3باح 
والشــاقـي يـوزع أو يضاف تشـعــا لقـرا3 

الشـركــاء
الـوضـع : لـقـد تــم اإليــداع القــانــونـي 
لـدى املـحـكمــة االبتدائية بتا3ودانت 

يـوم 02/02/2022 تـحــت 3قم 279.
تـم التسـجيـل في السجـل التـجـا3ي 
لـدى املـحـكمــة االبتدائية بتا3ودانت 
يـوم 02/02/2022 تـحـت 3قـــم 8507.
154 P

 VALATOURS
S.A.R.L A.U

 Société A Responsabilité
Limitée A Associe Unique
au Capital de 200 000Dhs

 Siege Social : 275 HAY NADIM
LMHAYTA TAROUDANT

بمـوجب عـقـد عــرفـي مـؤ3خ بتا3يخ 
الـشركـة  تـأسـسـت   08/02/2022
بشريك  محدودة  مسـؤوليـة  ذات 

واحد ذات الخــصـائـص الـتــاليــة :

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

اسم  الشـركـة  تحمل   : التسمـية 

SOCIETE VALATOURS

املــوضـوع : الـشـركـة لهـا كهـدف.

- نقل األشخاص لحساب الغير.

- نقل الشضائع لحساب الغير. 

- اإل3ساليات 

العـمـلـيـات،  جمـيــع  عــامــة  بصـفـــة 

املنـقـــولــة  الصنـاعـيــة،  التـجـا3يـة، 

والعـقـــا3يــة املتـعـلـقــة بصـفــة مشــاشــرة 

بــالهــدف االجتــمـاعـي املــذكــو3 أو ألي 

هـدف مـماثـل أو مشابه و التـي بإمكانها 

أ0 تـســاهــم في تـطـويــر نشــاط الـشــركــة 

بـــأي شـكـــل و لـحـســابـهـــا.

املقر  يوجـد   : االجتماعي  املـقـــر 

نديم  حي   275 3قم  االجتماعي: 

ملحايطة تا3ودانت.

املــدة : مـدة الـشـركـة مـحـددة في 99 

سـنـة ابتـداء من يـوم التـأسـيس 

الـرأسـمال   : الـرأسمـال االجتـمـاعي 

 100.000.00 في  محـدد  االجـتـماعـي 

د3هـم مقسمة على 1000 حـصـة.

من فئــة 100 د3هـم للـواحدة.

السيد عتنا0 عصام   : الـشــركــاء 

1000 حـصـة.

يـديـر الـشـركة و يسيــرهــا   : اإلدا3ة 

السيـد : عتنا0 عصام.

السنـة االجـتـمـاعية : تبتـدئ السنـة 

االجتماعيــــة فـــي فـاتح ينايـــر لتـنـتـهـــي في 

22 ديـسمـشـــر.

لالحتيــاط الـقــانــونـي   5%  : األ3باح 

والشــاقـي يـوزع أو يضاف تشـعــا لقـرا3 

الشـركــاء.

الـوضـع : لـقـد تــم اإليــداع القــانــونـي 

لـدى املـحـكمــة االبتدائية بتا3 ودانت 

يـوم 02/02/2022 تـحــت 3قم 278.

تـم التسـجيـل في السجـل التـجـا3ي 

لـدى املـحـكمــة االبتدائية بتا3 ودانت 

يـوم 02/02/ 2022 تـحـت 3قـــم 8505.
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 PHARMACIE BECHAR

ELKHEIR

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 

تأسيس شركة
في املوقع  عرفي  عقد   بمقت�صى 

25/02/2022 واملسجل بالدا3 الشيضاء 

عدد تحت   27/02/2022  بتا3يخ 

أسا�صي  قانو0  وضع  تم   RE 687  

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص 

التالية:

 BECHAR  : التسمية   -  1

 ELKHEIR PHARMACIE

صيدلي   : اإلجتماعي  الهدف   -  2

يبيع بالتقسيط

 2.000.000,00  : 3أسمال   -  2

د3هم.

املساهمة  عقد  بمقت�صى 

املسجل   22/02/2022 بتا3يخ 

OR 5227 بالدا3 الشيضاء تحت عدد 

RE 7272 تم تحويل الشخص الذاتي 

ب.ت.و  الحامل  بوزوبع  بد3  السيد 

والذي كا0 مسجال   BJ259928 عدد

بالدا3 الشيضاء  التجا3ي  بالسجل 

شخص  إلى   258890 3قم  تحت 

 BECHAR اسم  تحت  معنوي 

 ELKHEIR PHARMACIE

 25 3قم   : اإلجتماعي  املقر   -  4

مكر3 حي بشا3 الخير الحي املحمدي 

الدا3 الشيضاء.

5 - املسير : بد3 بوزوبع 

6 - املدة : 99 سنة.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  7

الشيضاء  بالدا3  التجا3ية  باملحكمة 

عدد  تحت   02/02/2022 بتا3يخ 

.8225

 : التجا3ي  السجل  3قم   -  8

520627 الدا3 الشيضاء.
بمثابة مقتطف وبيا0
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 PHARMACIE AKCHMIR
AZROU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

* تأسيس شركة *
في  موقع  عرفي  عقد  بمقت�صى 
22/02/2022 واملسجل بأز3و بتا3يخ 
  RE : 2976 02/22/ 2022 تحت عدد
تم وضع قانو0 أسا�صي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية : 
 PHARMACIE  : التسمية   -  1

 AKCHMIR AZROU
: صيدالني  الهدف اإلجتماعي   -  2

يبيع بالتقسيط.
 1.400.000,00  : 3أسمال   -  2
املساهمة  عقد  بمقت�صى  د3هم 
في  املسجل   20/02/2022 بتا3يخ 
 OR 228 تحت عدد   22/02/2022 
تم تحويل الشخص الذاتي   RE  298
الحاملة  يوسف  بوزوبع  السيد 
والذي كا0   C  546094 ب.ت.و عدد 
بمكنا2  التجا3ي  بالسجل  مسجل 
تحت 3قم 59520 إلى شخص معنوي 
 AKCHMIR AZROU اسم  تحت 

 PHARMACIE
17 ميشلفن  4 - املقر اإلجتماعي : 

أحداف بأز3و
5 - املسير : بوزوبع يوسف. 

6 - املدة : 99 سنة.
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  7
بتا3يخ  بأز3و  االبتدائية  باملحكمة 

22/02/2022 تحت عدد 77.
 2725 : - 3قم السجل التجا3ي   8

أ ز3و.
بمثابة مقتطف وبيا0

157 P

شركة* زغاري غاك *
ش.م.م

ميضا3 مركز الد3يوش
فسخ الشركة

العادي  الغير  الجمع  تشعا ملحضر 
املسير  قر3   20/22/2022 بتا3يخ 
شركة  فسخ  محمد  الطلحي  السيد 
آالف  مئة  3أسمالها  غاك*  *زغا3ي 

د3هم، ومقرها ميضا3 مركز الد3ويش 
3قم السجل التجا3ي 51.
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: تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع 

مكتب الضشط و التسجيل بمحكمة 

الد3ويش بتا3يخ 02/02/2022 تحت 
3قم 41.

158 P

شركة* زغاري غاك *
ش.م.م

ميضا3 مركز الد3يوش

فسخ الشركة
العادي  الغير  الجمع  تشعا ملحضر 

املسير  قر3   25/22/2022 بتا3يخ 

شركة  فسخ  محمد  الطلحي  السيد 
3أسمالها مئة آالف   * زغا3ي غاك   *

د3هم، ومقرها ميضا3 مركز الد3ويش 
3قم السجل التجا3ي51.

تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع: 

مكتب الضشط و التسجيل بمحكمة 

02/02/2022تحت  الد3ويش بتا3يخ 
3قم 40. 

159 P

COMPTA DIRECT

220 BD YOUSSEF IBN TACHFINE 2EM 

ETAGE N°8 NADOR

Tél.: 05 26 22 58 88

E mail : comptadirect2@gmail.com

» MAXWIN «
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
3أسمالها : 100.000 د3هم

شا3ع الحرية حي وهدانة بني أنصا3 

الناظو3 املقر االجتماعي 

R.C 22029

العادي  العام  الجمع  بمقت�صى 

للشركاء املنعقد تا3يخ 22/02/2022 

حر3   MAXWIN SARL  :  لشركة 

ما يلي :

توسيع النشاط الرئي�صي للشركة 

بزيادة

الفواكه  وتصدير  استيراد 

والخضروات
القانو0  من   2 الفصل  تعديل 

األسا�صي للشركة.

املوحد  األسا�صي  النظام  اعتماد 

الجديد

الضشط  كتابة  لدى  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بالناظو3 بتا3يخ: 

02 /2022/02 تحت عدد : 259.
ألجل النشر والتشليغ

160 P

 STE L›ATELIER CABINET DE

KINESITHERAPIE 

ET PHYSIOTHERAPIE 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم   ،2022 فبراير   22 بالرباط بتا3يخ 

انشاء القانو0 االسا�صي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد لها 

املميزات التالية :

ندى  السيدة   : الوحيد  الشريك 

الناصح.

 L’ATELIER CABINET : التسمية 

 DE KINESITHERAPIE ET

PHYSIOTHERAPIE ، ش.م.م.ش.و.

غرض الشركة : الترويض الطبي.

15 شا3ع االبطال   : املقر الرئي�صي 

شقة 3قم 4 اكدال الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تاسيسها.

في  حدد   : الشركة  3اسمال 

 1000 الى  مقسما  د3هم   100.000

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

ادا3يا  مسيرة  الشركة   : التسيير 

وملدة غير محددة من طرف السيدة 

ندى الناصح.

السنة االجتماعية :  من فاتح يناير 

الى 22 ديسمبر من كل سنة.

تسجيل  تم   : القانوني  االيداع 

الشركة بالسجل التجا3ي للمحكمة 

التجا3ية بالرباط يوم 8 ما23 2022، 

3قم السجل التجا3ي 258029.

161 P

 GRAVETTE شركة

TAGHRAMT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الوحيد

بطنجة عما3ة التكافل الطابق 8 3قم 

02 شا3ع اإلمام اصيلي

عقد تفويت حصص اجتماعية
من  محر3  3سمي  عقد  بمقت�صى 

موثق  السايح  يونس  األستاذ  طرف 

أغسطس   29 بتا3يخ  بالدا3 الشيضاء 

تم تفويت مجموع الحصص   2027

 GRAVETTE لشركة  االجتماعية 

TAGHRAMT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة والشريك الوحيد 3أسمالها 

د3هم   2.000.000 االجتماعي 

بطنجة  االجتماعي  مقرها  املتواجد 

 02 3قم   8 الطابق  التكافل  عما3ة 

شا3ع اإلمام اصيلي مسجلة بالسجل 

 20292 3قم  تحت  بطنجة  التجا3ي 

وذلك من طرف السيد حسن بيدو0 

 226027 3قم  السفر  لجواز  الحامل 

لجواز  الحامل  بيدو0  منذ3  والسيد 

شركة  لفائدة   025088 3قم  السفر 

GETRANOR شركة ذات املسؤولية 

االجتماعي  3أسمالها  املحدودة 

املتواجد مقرها  د3هم   20.000.000

كثير  ابن  زنقة  بطنجة  االجتماعي 

مسجلة   72 3قم   2 امنية  إقامة 

بالسجل التجا3ي بطنجة تحت 3قم 

.41547

تعيي0 مسير :

تم عقد   2022 يونيو   11 بتا3يخ 

جمع عام استثنائي من أجل تعيي0 

الحامل  اليوناني  العالي  عشد  السيد 

 Z222600 3قم  الوطنية  للشطاقة 

 I بلوك   7 بالرباط سكتو3  والقاطن 

3قم 10 حي الرياض.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضشط  كتابة  لدى  القانوني 

السجل  بطنجة  التجا3ية  باملحكمة 

التجا3ي عدد 20292.

162 P

مكتب االستاذة مونيا بوفراوي
موثقة بسال

مقرها االجتماعي : شا3ع اللة أسماء، زنقة 
القطيف اقامة اكرمة الطابق الثالث 

شقة 3قم 7 3قم 7

 STE GROUPE SCOLAIRE
 PAUL VITRY  LES
ORANGERS PRIVE

SARL AU
اسم  تغيير  محضر  بمقت�صى 
يناير   7 بتا3يخ  حر3  موثق  الشركة 
مونيا  االستاذة  بمكتب   2022
بشركة  بسال،  موثقة  بوفراوي 
 GROUPE SCOLAIRE PAUL
 ،VALERY LES ORANGERS PRIVE
3اسمالها  واحد،  بشريك  ش.م.م 
1.700.000 د3هم، مقرها االجتماعي 
الكراوي،  عشا2  شا3ع   8 بالرباط 
تحت  التجا3ي  السجل  مسجلة 
عليه  والذي صادقت   ،52252 3قم 
السيدة عزيزة الشضري على القرا3ات 

االتية :
 GROUPE تغيير اسم الشركة من
 SCOLAIRE VALERY LES
 ORANGERS PRIVE SARL AU
 GROUPE SCOLAIRE PAUL الى 
 VITRY LES ORANGERS PRIVE

 SARL AU
النظام  من   2 الفصل  تغيير  وتم 

االسا�صي للشركة :
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
3قم  تحت  بالرباطن  التجا3ية 

222605 بتا3يخ 7 ما3ي 2022.
163 P

ديوا0 االستاذ حمزة بوقد
موثق

مقر : 285 شا3ع عشد املومن الطابق 1 الخامس 
الدا3الشيضاء

الهاتف : 05.22.20.26.06 
05.22.09.09.07

STE GREEN TOM
شركة ذات مسؤولية محدودة

3اسمالها : 100.000 د3هم
مقرها االجتماعي : الدا3الشيضاء 
تقاطع شا3ع انوال وشا3ع عشد 
املومن اقامة عشد املومن سونتر 

الطابق الثاني شقة 3قم 202
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بمقت�صى عقد موثق بتا3يخ فاتح 

500 حصة  فبراير 2022، تم تفويت 

 ABALTD الشركة  تمتلكها  التي 

 GREEN ش.م.م.، في 3اسمال الشركة

الدين  نو3  السيد  لفائدة   TOM

ممثل  وبصفته  باسمه  الشغدادي 

ش.م.م.ش.و   BABI EST الشركة 

بذلك تصشح الحصص كالتالي :

 1 الشغدادي  الدين  نو3  السيد 

حصة.

الشركة BABI EST  99 حصة.

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى  

للشركة بتا3يخ فاتح فبراير 2022، تم 

املصادقة على عقد تفويت حصص 

الشركة مع استقالة السيد اوهيو0  

السيد  وتعيي0  كمسير  ميو3  مكاييل 

وحيد  كمسير  الشغدادي  الدين  نو3 

للشركة وملدة غير محدودة.

القانوني  االيداع  تسجيل  تم 

بالسجل التجا3ي باملحكمة التجا3ية 

 ،2022 فبراير   14 في  بالدا3الشيضاء 

تحت 3قم 822798.
للنسخة واالشا3ة

االستاذ حمزة يوقد

164 P

 STE MAGISTIC COFFE

CORNER
SARL

السجل التجا3ي 3قم : 20207

تفويت الحصص، تغيير الشكل 
القانوني للشركة، تغيير الهدف 

االجتماعي
العادي  الغير  العام  الجمع  بقرا3 

بتا3يخ  املنعقد  الشركة   ملساهمي 

االجتماعي  بمقرها   ،2022 يناير   20

تقر3 ما يلي :

حصص  من   %  100 تفويت 

السيد حسن حمريت لفائدة السيد 

أسامة  %والسيد   50 بلمو  محمد 

اللذا0 قشالها، حيث تم   % 50 يعلى 

توزيع 3اسمال الشركة كما يلي :

حصة   500 بلمو  محمد  السيد 

والسيد محمد الدفالوي 500 حصة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

.SARL الى SARL AU

السيد  الحالي  املسير  استقالة 

السيدا0  وتعيي0  حمريت  حسن 

يعلى كمسيرين  وأسامة  بلمو  محمد 

عملية  أي  على  واملوقعا0  شريكي0 

ادا3ية ومصرفية تخص الشركة.

للشركة  االجتماعي  الهدف  تغيير 

كما يلي : قاعة شاي، مقهى ومطعم.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

يوم 2 ما23 2022.
لالشا3ة والنشر

محمد بلمو / أسامة يعلى

165 P

 STE STAY HERE
SARL

CAPITAL : 200.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 25 AV AL ABTAL

APPT N°0 AGDAL RABAT

RC N° : 205892

تغيير املقر االجتماعي للشركة
 STAY HERE شركة  اتخذ شركاء 

SARL خالل الجمع العام االستثنائي 

القرا3   ،2022 ديسمبر   16 بتا3يخ 

التالي :

تحويل املقر االجتماعي للشركة :

من 15 شا3ع االبطال شقة 3قم 4 

أكدال الرباط.

 22 الى زنقة االشعري اقامة 3قم 

اكدال   7 3قم  شقة  الثاني  الطابق 

الرباط.

النظام  من   4 املادة  تعديل 

االسا�صي.

باملحكمة   القانوني  االيداع  تم 

3قم  تحت  بالرباط،  التجا3ية 

222262 بتا3يخ 16 فبراير 2022.
مقتطف من أجل االشها3

166 P

STE RAFA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم واحد
تاسيس شركة

 28 بتا3يخ  العرفي  للعقد  تشعا 
قواني0  وضع  تم   ،2022 فبراير 

الشركة ذات املميزات التالية :
.STE RAFA CAR : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسوؤلية املحدودة بمساهم واحد.

بدو0  السيا3ات  كراء   : املوضوع 
السائق.

املقر الرئي�صي : زنقة الخنيفرة حي 
خط الرملة 1 العيو0.

الراسمال : حدد في مشلغ 100.000 
حصة من   1000 الى  د3هم مقسمة 
بالكامل  وتملكها  د3هم   100 فئة 

السيدة فاطمة الزهراء الرحالي.
تسير من طرف السيدة   : االدا3ة 

فاطمة الزهراء الرحالي.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو0 
3قم  تحت   ،2022 ما23   4 بتا3يخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2022/628
3قم  التحليلي  3قم  تحت  التجا3ي 

.40617
167 P

STE GLORALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم واحد
تاسيس شركة

فاتح  بتا3يخ  العرفي  للعقد  تشعا 
قواني0  وضع  تم   ،2022 ما23 

الشركة ذات املميزات التالية :
.STE GLORALUM : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسوؤلية املحدودة.

العامة،  الشناء  اعمال   : املوضوع 
الهندسة املدنية، حفر االبا3، تطوير 

االبا3 واملعدات الشناء.
كهرباء،  املياه،  تو3يد  اعمال 
سشاكة،  أعمال دهانات،  تليفونات، 

خشب، أعمال نجا3ة أملنيوم .. الخ.
الوحدة،  تجزئة   : الرئي�صي  املقر 

بلوك D ، 3قم 2062 العيو0.

الراسمال : حدد في مشلغ 100.000 
حصة من   1000 الى  د3هم مقسمة 
مقسمة  للواحدة،  د3هم   100 فئة 

كاالتي :
 500  .. املصلوحي  كريم  السيد 

حصة.
السيد ا3يكة أميس ... 500 حصة.
السيد  تسيير من طرف   : االدا3ة 

كريم املصلوحي.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو0 
3قم  تحت   ،2022 ما23   4 بتا3يخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2022/629
3قم  التحليلي  3قم  تحت  التجا3ي 

.40619
168  P

STE SOMAGEC SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  اثر  على 
 SOMAGEC SUD شركة  ملساهم 
املسؤولية  ذات  شركة   ،S.SUD
3اسمالها  الشالغ  املحدودة، 
258.500.000 د3هم، الكائن مقرها: 
3قم  امقرا0،  اقامة  مكة  شا3ع   20

80، شقة 3قم 8 العيو0 تقر3 :
ليشمل  الشركة  نشاط  توسيع 
ادا3ة  بيع،  شراء،   : االنشطة التالية 

واستغالل املحاجر.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو0 
3قم  تحت   ،2022 ما23   4 بتا3يخ 

.2022/622
169 P

STE TRANSPORT BOUIDIA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرا3  اثر  على 
ملساهم    ،2022 أبريل   26 بتا3يخ 
 ،TRANSPORT BOUIDIA شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
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3اسمالها  الشالغ  واحد،  بمساهم 
 : مقرها  الكائن  د3هم،   1.000.000
حي الوحدة،  شا3ع الوحدة العربية، 

3قم 101 شقة 3قم 2 العيو0 تقر3 :
حل الشركة.

بويدية  الحسي0  السيد  تعيي0 
كمصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو0 
3قم  تحت   ،2022 ما23   4 بتا3يخ 

.2022/622
170 P

STE WAY  CONSEIL

 N°822 MASSIRA 2  a 0000 MARAKKECH

MAROC

 STE SCI FALAYA
شركة مدنية عقا3ية

مقرها االجتماعي : اقامة جنا0 علي 
2 شقة 3قم 16 عما3ة ك حي مبروكة 

مراكش40010
تاسيس شركة

في مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
تاسيس  تقر3   ،2022 فبراير   22  
الشيانات  ذات  عقا3ية  مدنية  شركة 

التالية :
 STE SCI  : الشركة  تسمية 

.FALAYA
املشاني   : بايجاز  الشركة  غرض 

وعمليات عقا3ية اخرى.
اقامة جنا0    : مقرها االجتماعي 
حي  عما3ة ك   16 3قم  شقة   2 علي 

مبروكة مراكش40010.
أجلها  من  تاسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مشلغ 3اسمال : 100.000 د3هم

 1.000  : مشلغ الحصص النقدية 
د3هم

مشلغ الحصص العينية مع وصف 
موجز لها وتقييم لها : 100 د3هم.

بيانات حول الشركاء: االشخاص 
الطشيعيو0.

بصفته  بو3ك  فريديريك  السيد 
 : ب  عنوانه  والكائن  الشركة  مدير 
 16 3قم  الشقة  علي  جنا0  اقامة 
عما3ة ك حي مبروكة 40010 مراكش 

املغرب.

االشخاص املعنويو0
 ALLOCHKOUN شركة  مقرها 
مسؤولية  ذات  شركة  بصفتها 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
حي   : ب  االجتماعي  مقرها  والكائن 
سيدي   170 3قم  اقامة  الصناعي 

غانم.
3قم   40110 املغرب  مراكش 

السجل التجا3ي : 62622.
املمثل الدائم : بو3ك فريديريك.

االشخاص الطشيعيو0.
السيد فريديريك بو3ك )1( مدير 
اقامة   : ب  عنوانه  والكائن  الشركة 
16 عما3ة ك  جنا0 علي 2 شقة 3قم 

حي مبروكة مراكش40010.
االشخاص املعنيو0

بصفتها   ALLOCHKOUN شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
االجتماعي  والكائن  الوحيد  الشريك 
 170 3قم  اقامة  الصناعي  حي   : ب 
سيدي غانم مراكش املغري 40110 .

3قم السجل التجا3ي : 62622.
املمثل الدائم 

بو3ك فريديريك

171 P

ائتمانية الشغيل
محاسب معتمد

عضو بجمعية ائتمانيات الشمال افينو3
أشغال املحاسشة، تاسيس شركات

مقرها : 9 شا3ع فا2 الطابق االول 3قم 1 طنجة 
الهاتف والفاكس : 05.29922267

املحمول : 06.61.17.09.80

 STE ASILAH DORADA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
تأسيس

السجل التجا3ي 3قم : 22259
بمقت�صى سند عرفي مؤ3خ بطنجة 
يوم 17 ماي 2007، تم وضع النظام 
مسؤولية  ذات  لشركة  القانوني 
محدودة، حيث أ0 مميزاتها االساسية 

هي التالية :
أصيال   : االجتماعية  التسمية 

.ASILAH DORADA دو3ادا
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

هدف الشركة االسا�صي   : الهدف 
والتجا3ي  العقا3ي  االنعاش   : هو 

بشكل عام.

أو الشيع أو اعادة الشيع أو  الشراء 

لحسابها  املنقولة  املمتلكات  تاجير 

والسيما  الغير  لحساب  أو  الخاص 

التجا3ية  واملشاني  املشاني  الشقق 

والفيالت  والصناعية  واالدا3ية 

واملجمعات  انواعها  بجميع  واملنازل 

السكنية واال3ا�صي املكشوفة ..الخ.

اعمال  والخاص  العام  التنفيذ 

الشناء : تسويق مواد الشناء، شراء وبيع 

ادا3ة  الشناء،  ومعدات  االت  وتأجير 

والسمسرة،  والتمثيل،  املمتلكات، 

والتسويق،  واالستشا3ة،  والوساطة، 
وحجز وتأجير أماكن االقامة في دو3 

في  واملشا3كة  التقديم،  النقابة، 

االسواق العامة والخاصة والتي لديها 

كهدفهم الشناء أو التقسيم.

واملجمعات  املساكن  تشغيل 

االعمال،  ومختلف  السياحية 

تصميم وانشاء الدعاية والتسويق.

العمليات  كل  شمولية  وأكثر 

الصناعية،  املالية،  التجا3ية، 

أو  ا3تشطت  العقا3ية،  وغير  العقا3ية 

أو  اعاله  االسا�صي  بالهدف  ترتشط 

قابلة لكي تساعد على تنمية أنشطة 

الشركة.

املقر االجتماعي   : املقر االجتماعي 
بن  مو�صى  زنقة   17 في  تحديده  تم 

نصير 3قم 11 طنجة.

99 سنة ابتداء من لحظة   : املدة 

تاسيسها النهائي.
3اسمال  ا0   : االجتماعي  3اسمال 

 10.000 االجتماعي قد حدد في مشلغ 

د3هم مجزأ الى 100 حصة اجتماعية 

لكل واحدة،  د3هم   100 قيمة  ذات 

وقد خصصت لفائدة :

كونزاليس  فرنانديز  السيدة 

جوزيفا ازابيل 9500 د3هم.

السيد سيد احمد الود3حيري بن 

اداش 500 د3هم.

املجموع .... 10.000 د3هم.

فرنانديز  السيدة   : التسيير 

عينت  ازابيل  جوزيفا  كونزاليس 

غير  لفترة  للشركة  الوحيدة  املسيرة 

محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 22 ديسمبر.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا3ية بطنجة، 

تحت 3قم   ،2007 بتا3يخ فاتح يونيو 

بالسجل  مسجلة  الشركة   ،08752

التجا3ي بطنجة تحت 3قم 22259.
مستخرج مطابق لالصل 

الشغيل محمد كمال

172 P

STE SPIRAL WELDED PIPES
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

للشريك الوحيد املنعقد بتا3يخ فاتح 

تم االعال0 عن الحل   ،2022 فبراير 

عينت  كما   SWP للشركة  املسشق 

السيدة مليكة فزوا0 مصفي للشركة 

وحدد مقر التصفية باملقر االجتماعي 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ما23   2 بتا3يخ  بتما3ة  االبتدائية 

2022، تحت 3قم 7588.
ملخص من أجل لنشر

173 P

 STE ARRIBAT

 DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

3أسمالها : 2.500.000 د3هم

مقرها االجتماعي :1, زنقة تندوف 

حسا0, الرباط

التبرع بالحصص
العام  الجمع  ملداوالت  تشعا 

دجنبر   20 بتا3يخ  العادي  غير 

 ARRIBAT« لشركة   ،2022

شركة   »DEVELOPPEMENT

3أسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

2.500.000 د3هم. ومقرها االجتماعي: 

1, زنقة تندوف حسا0، الرباط.
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تقر3 ما يلي: التبرع بالحصص بي0:

إلبنها  بشوش  عائشة  السيدة 

وخمس  مائة  ألف  بنعما3  عادل 

وعشرو0 )2225( حصص.

إلبنتها  بشوش  عائشة  السيدة 

وخمس  مائة  ألف  بنعما3  إلهام 

وعشرو0 )2225( حصص.

إلبنتها  بشوش  عائشة  السيدة 

وخمس  مائة  ألف  بنعما3  فدوى 

وعشرو0 )2225( حصص.

السيدة عائشة بشوش إلبنتها هند 

وعشرو0  وخمس  مائة  ألف  بنعما3 

)2225( حصص.

تعيي0 مدير مشا3ك جديد السيدة 

السيد  إدا3ة  يجدد  بنعما3,  إلهام 
3شيد بن عما3 والسيد عادل بن عما3 

وتحديد توقيع الشركة املنفصل بي0 

مديرين الشركة السيد 3شيد بنعما3, 

والسيد عادل بنعما3, والسيدة إلهام 

بنعما3.
من القانو0  و7   6 تغيير الفصل   

األسا�صي

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتا3يخ  الرباط  في  التجا3ية  املحكمة 

17 فبراير 2022 تحت 3قم 222290.

174 P

 STE EXCELLENCE HOTEL
 شركة ذات مسؤولية محدودة 
3أسمالها : 20.000.000 د3هم

مقرها االجتماعي : 1, زنقة تندوف 

حسا0, الرباط

التبرع بالحصص
غير  العام  الجمع  ملداوالت  تشعا   

 ،2022 دجنبر   20 بتا3يخ  العادي 

 »EXCELLENCE HOTEL« لشركة 

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
3أسمالها 20.000.000 د3هم  ومقرها 
زنقة تندوف حسا0،   ,1  : االجتماعي 

الرباط تقر3 ما يلي :

التبرع بالحصص بي0:

عادل  بنعما3إلبنه  3شيد  السيد 

بنعما3 خمسة آالف )5000( حصص.

إلهام  بنعما3إلبنته  3شيد  السيد 

بنعما3 خمسة آالف )5000( حصص.

السيد 3شيد بنعما3 إلبنته فدوى 

بنعما3 خمسة آالف )5000( حصص.

هند  إلبنته  بنعما3  3شيد  السيد 

بنعما3 خمسة آالف )5000( حصص.

إلبنها  بشوش  عائشة  السيدة 

 (7000( آالف  سشعة  بنعما3  عادل 

حصص.

إلبنتها  بشوش  عائشة  السيدة 

 (7000( آالف  سشعة  بنعما3  إلهام 

حصص.

إلبنتها  بشوش  عائشة  السيدة 

 (7000( آالف  سشعة  بنعما3  فدوى 

حصص.

السيدة عائشة بشوش إلبنتها هند 

بنعما3 سشعة آالف )7000( حصص.

من القانو0  و7   6 تغيير الفصل   

األسا�صي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتا3يخ  الرباط  في  التجا3ية  املحكمة 

16 فبراير 2022 تحت 3قم 222252

175 P

STE Optic Diali
استقالة املسير الشركة 
تعيي0 مسير جديد للشركة

تحيي0 القانو0 الداخلي للشركة
االستثنائي  العام  الجمع  قر3 

السيدة  تعيي0   Optic Diali لشركة 

طالبي مليكة مسيرة جديدة للشركة، 

3قم  الوطنية  لشطاقة  حاملة 

وقد  محددة،  غير  ملدة   AB527899

حامل  ياسي0  عينوني  السيد  قام 

 ،  AE220020 لشطاقة الوطنية 3قم 

و  مسيرا  بصفته  استقالته  بتقديم 

طشقا للمادة 22 من النظام األسا�صي 

السيدة مليكة طالبي    للشركة فإ0   

لها   يخول   جميع الصالحيات لتسيير 

جميع  في  التوقيع  وأحقية  الشركة 

الوثائق املتعلقة بالشركة.

االستثنائي  العام  الجمع  قر3 
تجديد النظام األسا�صي للشركة فيما 

يخص هذه التغييرات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تّم 
فبراير   16 بتا3يخ  بسال  اإلبتدائية 
والقرا3   28258 3قم  تحت   2022

املعدل تحت 3قم 167.
176 P

االمانة امللكية العامة 

مقرها االجتماعي : 29 شا3ع العلويي0 
3قم 1 الرباط

 STE MEDIANE ETUDE
مقرها االجتماعي :29 شا3ع العلويي0 

3قم 2 حسا0  الرباط
بتا3يخ  املنعقد  العام  الجمع  ا0 
 MADIANE لشركة   2022 نونبر   15
ETUDE ، ش.ذ.م.م.، مقرها بالرباط  
حسا0    2 3قم  العلويي0  شا3ع   29
الرباط، تحت 3قم 206572 قد قر3 

ما يلي :
سا3ة  السيدة  استقالة  قشول 

و3زيق من مهامها كمسيرة بالشركة.
تعيي0 السيدة ندى و3زيق كمسيرة 
غير  ملدة  وذلك  بالشركة  جديدة 

محدودة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
3قم  تحت   ،2022 ما23   7 بتا3يخ 

.222600
بمثابة مقتطف وبيا0

فيرماك

177 P

STE ENTIB DE TRAVAUX
بتا3يخ املؤ3خ  العقد   بموجب 
املشا3ك  قر3   ،2022 ديسمبر   22  

املنفرد ما يلي :
تخفيض 3اسمال للشركة.

زيادة 3اسمال الشركة.
تعديل الشامل للقانو0 االسا�صي.

باملحكمة  القانوني  االيداع 
التجا3ي  السجل  شعشة،  االبتدائية 
تحت   2022 ما23   8 بتا3يخ  بتما3ة 

3قم 7620.
178 P

 STE O.A.CONSTRUCTION

SARL AU

حي املحطة، واد أمليل، تازة

الرسم املنهي : 26200722

التعريف الجشائي : 52729526

السجل التجا3ي : 6409

التعريف الجشائي املوحد : 

 002002727000025

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 

بتازة تم تأسيس   2022 فاتح فبراير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املوقع  للشخص  الوحيد  الشريك 

على املحضر وعلى القانو0 األسا�صي 

للشركة املذكو3 خصائصها كالتالي :

 : للشركة  القانونية  التسمية 

 STE O.A CONSTRUCTION شركة

.SARL AU

للشركة االجتماعي   : املوضوع 

Travaux divers ou constructions, 

immeubles, promoteur immobilier ؛

Importation et exportation.

حي   : للشركة  االجتماعي  املقر 

املحطة، واد أمليل، تازة.

الشركة  مدة  إ0   : الشركة  مدة 

محددة في 99 سنة.

للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

100.000 د3هم مقسم إلى  محدد في 

1000 حصة قيمة كل منها 100 د3هم 

وتتوزع علىا لشكل التالي :

عمر اخطاش : 1000 حصة.

تسيير الشركة : إ0 الشركة مسيرة 

الوحيد  الشريك  طرف  من  ومدا3ة 

السيد عمر اخطاش.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   2022 فبراير   28 بتا3يخ 

.2022/89

179 P
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STE TAYGA BAIL

SARLAU 

بمقت�صى قرا3 الجمع العام الغير 

بتا3يخ  بالرباط،  املنعقد  العادي 

27/02/2022، قر3 الشريك الوحيد 

لشركة   

 TAYGA BAIL SARL AU ما يلي : 

حصة    )500( التصديق على بيع 

يمتلكها  التي  الحصص  من   50%  ،

لفائدة  يحياوي  مصطفى  السيد 

 TAYGA  السيد   خالد  بوهو بشركة

و الحامل للشطاقة   BAIL SARL AU

;   JC225629 الوطنية 3قم

و بالتالي يصشح توزيع الحصص   

على الشكل التالي:

 ....... مصطفى يحياوي  السيد     

500 حصة.

 500  ..... بوهو  خالد   السيد   

حصة.

 املجموع...... 1000 حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

و ذات شريك وحيد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة. 

تعيي0 السيد خالد  بوهو و الحامل 

 JC225629 3قم   الوطنية  للشطاقة 

كمسيرثاني للشركة. 

السيد    تسيير الشركة من طرف  

خالد   السيد    أو  يحياوي  مصطفى 

بوهو ملدة غير محدودة.

 16 و    22 ،  6،7 ،1 تغيير الشنود   

للقانو0 األسا�صي.

تحيي0 النظام األسا�صي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

تحت   08/02/2022 بتا3يخ  بتما3ة 

3قم  تجا3ي  سجل   ،222689 3قم  

.220685

180 P

 SOLUTION TRAVAUX 

 D’AMENAGEMANT

بمقت�صى جمع عام استثنائي حر3 

في الرباط 7 ما23 2022، قر3 شركاء 

 SOLUTION TRAVAUX الشركة 

ش.م.م   D’AMENAGEMANT 

 ما يلي : 

من  القانوني  الشكل  تعديل 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

شريك  ذات  املسؤولية   محدودة 

وحيد    . 

     تفويت الحصص.

10.000 حصة من طرف  تفويت 

السيد   عالل توفيق  إلى السيد جهاد 

واكريم.

10.000 حصة من طرف  تفويت 

السيد   أمي0 ترا2  إلى السيد جهاد 

واكريم.

 تعديل اإلدا3ة.

و  توفيق  عالل  السيد  استقالة 

منصبهما  من  ترا2   أمي0  السيد   

كمسيرا0 للشركة.

تعيي0 السيد جهاد واكريم  كمسير 

وحيد للشركة. 

22  من    .  7  .6 .  1 تعديل املواد 

القانو0 األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانو0 بكتابة الضشط 

باملحكمة التجا3ية الرباط تحت 3قم 

222722.بتا3يخ 8 ما23 2022.

181 P

STE AMANAR MARKET

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : 6 زنقة الحمد 

19GH عما3ة 3قم 252 ابن خلدو0 

عي0 عتيق صخيرات تما3ة

تمت  أسا�صي  قانو0  بمقت�صى 

تم   ،2022 نونبر   2 بتا3يخ  مداولته 

تاسيس شركة.

 STE AMANAR  : االسم 

.MARKET

املواد  تجا3ة  التجا3ة،   : املوضوع 

الغذائية.

3اسمال : 100.000 د3هم.

التسيير : كوثر لخفيف.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بتما3ة تحت 3قم السجل 

التجا3ي 220959.

182 P

 STE NL AUTOVERHUUR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

بالرباط  مؤ3خ  محضر  بمقت�صى 

وضع  تم   ،2022 ما23   9 بتا3يخ 

القواني0 االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

بدو0  السيا3ات  كراء   : الهدف 

سائق.

املقر : 22 شا3ع مداغشقر الطابق 

1 الشقة 2 املحيط الرباط.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

: حدد 3اسمال بما قد3ه  3اسمال 

 1000 على  مقسم  د3هم   100.000

الواحدة،  د3هم   100 بنسشة  حصة 

االجتماعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

اال3باح  من   5% يؤخذ   : اال3باح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

امي0  محمد  السيد   : الحصص 

الشنتوف 1000 حصة.

املجموع ... 1000 حصة.

تدا3 الشركة من طرف   : التسيير 

السيد محمد امي0 الشنتوف ملدة غير 

محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 3قم السجل التجا3ي 258022.

183 P

STE MY CAR
السجل التجا3ي 3قم : 228222

املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�صى 

بتا3يخ 22 ديسمبر 2020، قر3 شركاء 

الشركة ما يلي :

قامت   : مسير  وتعيي0  استقالة  

باالستقالة  السيدة فدوى سو3و3ي 

وتم  للشركة  كمسيرة  منصيها  من 

مسعودي  جالل  بالسيد  االحتفاظ 

كمسير للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ما23   7 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022، تحت 3قم 14644.

184 P

STE JEF CONTACT CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة

3اسمالها : 10.000 د3هم

مقرها االجتماعي : ملتقى زنقة 

موزا3ت وشا3ع انفا، اقامة 

الجنة الصغيرة، الطابق السابع 

الدا3الشيضاء

السجل التجا3ي 3قم : 525289 

الدا3الشيضاء

تأسيس شركة
بتا3يخ حر3  عرفي،  لعقد   تشعا 

 22 فبراير 2022، تم تاسيس شركة 

مواصفاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي:

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

جيف   : االجتماعية  السنة 

 JEF CONTACT سانتر  كونتاكت 

.CENTER

الهدف االجتماعي : مركز االتصال.

زنقة  ملتقى   : االجتماعي  املقر 

اقامة  انفا،  وشا3ع  موزا3ت 

السابع  الطابق  الصغيرة،  الجنة 

الدا3الشيضاء.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

في  تسجيلها  تا3يخ  من  تبتدأ  سنة، 

السجل التجا3ي.
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 10.000  : االجتماعي  الراسمال 
د3هم.

3اسمال  حدد   : الراسمال  توزيع 
مقسما  د3هم   10.000 في  الشركة 
فئة  من  اجتماعية  حصة   100 الى 
100 د3هم للحصة، حر3ت بالكامل، 
ووزعت على   ،100 الى   1 مرقمة من 
بما يتناسب مع مساهمتهم  الشركاء 

كالتالي :
السيد ايلي شيشلي 50 حصة.

العيني0  السيد محمد فاضل ماء 
ششيهنا 50 حصة.

املجموع ...... 100 حصة
شيشلي،  ايلي  السيد   : الشركاء 
كندي الجنسية مزداد بشيروت لشنا0، 
قاطن   ،1970 اكتوبر   20 بتا3يخ 
 2092   harbour laval h7t بكندا، 
2m5 quebec canada ، حامل لجواز 
 ،AC200228 3قم  الكندي  السفر 
اصد3 بتا3يخ 20 ابريل 2027 بالفال، 

وصالح الى غاية 20 أبريل 2022.
ماء  فاضل،  محمد  السيد 
الجنسية،  مغربي  ششيهنا،  العيني0 
فبراير   19 بتا3يخ  بطانطا0،  مزداد 
 4915 DU بكندا،   قاطن   ،1961
 PALOMINO PIERRE FONDS
حامل   ،QC H9K2S2 CANADA

.A207697 للشطاقة الوطنية 3قم
تم تعيي0 السيد محمد   : التسيير 
كمسير  ششيهنا  العيني0  ماء  فاضل 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
تسجيل  تم   : القانوني   االيداع 
التجا3ي  بالسجل  الشركة 
 ،525289 3قم  تحت  بالدا3الشيضاء 

بتا3يخ 7 ما23 2022.
من أجل النشر واالشها3

التسيير

185 P

STE GIYA CONSULT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

في مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
 22 يناير 2022، بالرباط تم تاسيس 

شركة تحمل الصفات التالية :

 STE GIYA  : االجتماعي  اللقب 

.CONSULT SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

مكتب   : االجتماعي  الهدف 

الد3اسات.

3اسمال : 100.000 د3هم مقسمة 

د3هم   100 1000 حصة من فئة  الى 

للحصة مقسمة كالتالي :

السيدة حسناء داخرا 500 حصة.

السيدة نادية هريش 250 حصة.

السيجة مريم صشاب 250 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

شقة   20 عما3ة   : املقر االجتماعي 

لوكيلي  احمد  موالي  شا3ع   8 3قم 

حسا0 الرباط.

التسيير : مريم صشاب.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 3قم السجل التجا3ي 157919.

186 P

FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 262 APPT N°20 AVE MOHAMMED

DIOURI KENITRA

GSM : 06.66.06.29.52

TEL : 05.27.26.22.76

email: ste fidmohbouj@gmail.com

STE GHARB PROCESS
SARL

3اسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : 3قم 22 حي 

الشعبي الساكنية القنيطرة

الفسخ املسشق
الجمع  محضر  ملقتضيات  تشعا 

العام االستثنائي الغير العادي لشركة 

 STE GHARB PROCESS SARL

املنعقد بتا3يخ 20 فبراير 2022، قر3 

شركاء الشركة ما يلي :

فسخ الشركة مسشقا.

عزالدين  احمد  السيد  اعطاء 

صفة القائم بالتصفية.

االجتماعي  املقر  عنوا0  تسمية 

للشركة 3قم 22 حي الشعبي الساكنة 

القنيطرة كعنوا0 لهذا الفسخ.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

 ،2022 ما23   2 بتا3يخ  بالقنيطرة، 

تحت 3قم 90600.

187 P

FIDUCIAIRE ABDOU

STE CODE 01
في حر3  عرفي  عقد   بمقت�صى 

تم تاسيس شركة   ،2022 فبراير   2  

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

التالية :

.CODE 01 : االسم التجا3ي

الهدف االجتماعي : مبرمج ومحلل 

ومصمم في علوم الكمشيوتر وتقنيات 

املعلومات واالتصاالت الجديدة.
100.000 د3هم مقسم   : 3اسمال 

د3هم   100 1000 حصة من فئة  الى 

للحصة الواحدة مقسمة كاالتي :

 222 3يام  امي0  محمد  السيد 

حصة.

 222 ياسر  الدين  صليح  السيد 

حصة.

 220 السيد صليح الدين اسامة 

حصة.

شقة   20 عما3ة   : املقر االجتماعي 
لوكيلي  احمد  موالي  شا3م  3قم8 

حسا0 الرباط.

التسيير :

السيد محمد امي0 3يام.

السيد صليح الدين ياسر.

السيد صليح الدين اسامة.

املدة : 99 سنة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 3قم السجل التجا3ي 258222.
بمقتطف وبيا0

188 P

 STE SUN SHINE COFFE 
SARL

تأسيس شركة
مقرها االجتماعي : أبواب مراكش 

عما3ة 140، 3قم 205 ا ، مراكش.

السجل التجا3ي 3قم : 222295 

في مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

تم  مراكش.  في   ،2022 فبراير   28  

»شكل  ل  األسا�صي  القانو0  إعداد 

الشركة« باملميزات التالية:

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة.

 STE SUN  « الشركة:  تسمية 

»SHINE COFFE SARL

غرض الشركة بإيجاز: مقهى

أبواب  االجتماعي:  املقر  عنوا0 
ا،   205 3قم   ،140 عما3ة  مراكش 

مراكش.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

ألف  مئة  أي  د3هم   100000.00

د3هم.

 الحصص العينية: 1000 حصة.

الشخصية  الشركاء  أسماء 

وعناوينهم:
بتجزئة  الساكنة  احمودو،  زهيرة 

اد3ا3 3قم 85 اسكجو3 مراكش  

الساكن  ياسي0 االد3ي�صي،  موالي     

اسكجو3   85 3قم  اد3ا3  بتجزئة 

مراكش.

 توزيع األنصشة على الشركاء: 100 

حصة للسيدة زهيرة احمودو.

حصة للسيد موالي ياسي0   900

االد3ي�صي.

 أسماء مسيري الشركة الشخصية 

زهيرة  السيدة  وعناوينهم:  والعائلية 

الساكنة بتجزئة اد3ا3 3قم  احمودو، 

85 اسكجو3 مراكش.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا3يخ بمراكش  التجا3ية   باملحكمة 

 7 ما23 2022، تحت عدد222606 .

189 P
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STE CAFE EL MAYSTRO

SARL AU 

مقرها االجتماعي : أبواب مراكش 

عما3ة 22 3قم 100، مراكش

السجل التجا3ي 3قم :  222025

تاسيس شركة

في  مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

تم  مراكش.  في   ،2022 ما23  فاتح 

»شكل  ل  األسا�صي  القانو0  إعداد 

الشركة« باملميزات التالية:

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

 STE CAFE EL« تسمية الشركة: 

»MAYSTRO SARL AU

غرض الشركة بإيجاز: مقهى

أبواب  االجتماعي:  املقر  عنوا0 

مراكش عما3ة 22 3قم 100، مراكش

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

ألف  مئة  أي  د3هم   100000.00

د3هم.

الحصص العينية: 1000 حصة

الشخصية  الشركاء  أسماء 

وعناوينهم: هشام بنمومنة.

تجزئة االفاق 02 3قم 87 سعادة، 

مراكش.

الشركاء:  على  األنصشة  توزيع 

1000 حصة للسيد هشام بنمومنة

أسماء مسيري الشركة الشخصية 

هشام  السيد  وعناوينهم:  والعائلية 

 87 3قم   02 تجزئة االفاق  بنمومنة، 

سعادة     مراكش.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا3يخ بمراكش  التجا3ية   باملحكمة 

 8 ما23 2022،  تحت عدد 222652.

190 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR LETA

 N° 08 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.62.22.00 & 05.27.87.82

FAX : 05.27.90.29.26

KENITRA

AVOCADO BERRY شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : دوا3 الرياح موالي 

بوسلهام

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

 AVOCADO لشركة  االستثنائي 

بتا3يخ  بالعرائش  املنعقد   BERRY

بيع  لعقد  وتشعا   2022 فبراير   2

سشقه  الذي  االجتماعية  الحصص 

فقد تقر3 ما يلي :

السيد  بيع  على  املصادقة  تمت 

فرتول أسامة لـ 200 حصة اجتماعية 

لفائدة السيد العالم معاد.

تحويل مقر الشركة : من العنوا0 

تجزئة  بالعرائش  الكائن  القديم 

املغرب الجديد 3قم 770 إلى العنوا0 

الجديد : دوا3 الرياح موالي بوسلهام.

األسا�صي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

لهذا  األول  القانوني  اإليداع  تم 

املحضر مع قواني0 الشركة باملحكمة 

االبتدائية بسوق أ3بعاء الغرب بتا3يخ 

16 فبراير 2022 تحت 3قم 2022/20.

الثاني  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  املحضر  لهذا 

 2022 ما23   2 بتا3يخ  بالعرائش 

تحت 3قم 2022/256 بملف السجل 

التجا3ي 3قم 6107.

191 P

TOP NET شركة
ش.م.م

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تكوين  تم   2022 ماي   29 بتا3يخ 

قواني0 شركة ذات مسؤولية محدودة 

مميزاتها كالتالي :

 TOP NET شركة   : التسمية 
ش.م.م.

موضوع الشركة : مصبنة.
مقر الشركة : زاوية زنقة اكلما0 
عمير  ولد  فال  وشا3ع  علي  سيدي 

اكدال الرباط.
3أسمال  : حدد  الشركة  3أسمال 
الشركة في 100.000 د3هم مقسمة 
د3هم   100 بقيمة  1000 حصة  إلى 

للحصة الواحدة.
السيد املود0 عمر 280 حصة.

السيد املود0 محماد 282 حصة.
السيد املود0 جامع 282 حصة.

 282 ابراهيم  املود0  السيد 
حصة.

السيدة املود0 خديجة 90 حصة.
السيدة املود0 فتيحة 90 حصة.
السيدة املود0 حنا0 90 حصة.

املسير  هو  عمر  املود0   : التسيير 
في شركة  غير محدودة  ملدة  الوحيد 

TOP NET ش.م.م.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 22 ديسمبر في كل سنة.
األ3باح  من   5% تقطع   : األ3باح 
الصافية لتكوين االدخا3 االحتياطي 
القانوني ويوزع الرصيد حسب قرا3 

الجمع العام السنوي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجا3ية بالرباط تحت 3قم السجل 

التجا3ي 47091.
192 P

 AGENCE D’ARCHITECTURE
YZI

SARL AU
املؤ3خ  العرفي  العقد  بمقت�صى 
قر3  بالرباط   2022 يناير   2 يوم 
السيد يوسف هجهوج تحويل الشكل 
القانوني ملكتب الهندسة من شخص 
املسؤولية  محدودة  شركة  إلى  ذاتي 
بالخصائص  واحد  شريك  ذات 

التالية :
 AGENCE  : االسم 

.D’ARCHITECTURE YZI

 2.052.000  : الشركة  3أسمال 

إلى 2052 حصة من  د3هم مقسمة 

الواحدة  للحصة  د3هم   1000 فئة 

وهي في ملك السيد يوسف هجهوج.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

22 ديسمبر في كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.
مكر3   25 3قم   : االجتماعي  املقر 

زنقة باتريس ملومشا الرباط.

املسير : السيد يوسف هجهوج.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

222722 بتا3يخ 8 ما23 2022.

193 P

SERAJ VERT
SARL AU

تأسيس شركة
 SERAJ VERT  : الشركة  اسم 

.SARL AU

الهدف االجتماعي : منبت وأشجا3 

مثمرة، تهيئة الحدائق.

املقر االجتماعي : حي االنطالق 3قم 

99 الطابق األول عي0 عتيق تما3ة.

3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 

بلحا3ثي  حصة   1000 إلى  مقسمة 

د3هم   100 فئة  من  حصة  أيوب 

للحصة الواحدة.

التسيير : بلحا3ثي أيوب.

 : التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

.225609

194 P

SWISS NEGOCE شركة
ش.م.م

تأسيس
املؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى   

تأسيس  تم   2022 فبراير   22 في 

شركة SWISS NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة.
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الهدف :

1 - أعمال مختلفة أو الشناء.

2 - مفاوض.

2 - االستيراد والتصدير.

العنوا0 التجا3ي : حي أد3ا3 إقامة 

دا3نا عما3ة 11 شقة 3قم 502 تكوين 

أكاد ير.
د3هم موزعة   10.000  : 3أسمالها 

 100 100 حصة قيمة كل حصة  إلى 

د3هم اكتتبت على الشكل اآلتي :

السيد أنوا3 بلمالكي : 50 حصة.

 50  : العيناوي  يوسف  السيد 

حصة .

بلمالكي  أنوا3  السادة  تعيي0  تم 

ويوسف العيناوي  كمسيري الشركة 

ملدة غير محدودة. 

السيد  تم اعتماد توقيع كل من 

 أنوا3 بلمالكي والسيد يوسف العيناوي 

اإلدا3ية  والوثائق  العقود  جميع  في 

والشنكية. 

99 سنة  املدة : مدة عمر الشركة 

من تا3يخ تسجيلها بالسجل التجا3ي.

3قم  اإليضاحي  التجا3ي  السجل 

.50702

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  بأكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208802.

195 P

INNOVA CUISINE
SARL

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

قد   2022 فبراير   22 بتا3يخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة :

 INNOVA CUISINE  : التسمية 

.SARL

الهدف االجتماعي : 

صناعة األملنيوم والخشب.

أعمال الشناء املتنوعة.

االستيراد والتصدير.

أعمال التطوير، الطالء، الشالط، 

الديكو3، السشاكة، الكهرباء، إلخ....

نجا3ة املطشخ.

التجا3ة.
3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

د3هم للحصة الواحدة موزعة   100

بي0 الشركاء على الشكل التالي :

مصطفى الطاهري 222 حصة.

احمد سالم  الطاهري 220 حصة.

محمد أنس الطاهري 222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.
جشل  زنقة   22  : االجتماعي  املقر 

تازقا املحل أ أكدال الرباط.
الطاهري  سالم  احمد   : املسير 

ومصطفى الطاهري.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

.258065

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ما23   8 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222720.

196 P

SOVITA
شركة ذات مسؤولية محدودة

3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : الدا3 الشيضاء 595 

شا3ع النيل حي مبروكة بن مسيك 

سيدي عثما0

تنازل عن حصص
استقالة مسير

تعيي0 مسير جديد
تحديث النظام األسا�صي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

االستثنائي بتا3يخ 2 فبراير 2022 قد 

تقر3 ما يلي :

على  حماما  محمد  السيد  تنازل 

194 حصة وكذا السيد يونس حماما 

على 194 حصة لفائدة السيدة هجر 

3أسمال  في  يمتلكونها  التي  حماما 

الشركة SOVITA ش.م.م.

تعيي0 السيدة هجر حماما مسيرة 

محمد  السيد  استقالة  بعد  جديدة 

حماما وذلك ملدة غير محدودة.

تحديث النظام األسا�صي للشركة 

بعد تعديل الفصول )6-7 و 15( من 

قانو0 الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

 2022 فبراير   28 بتا3يخ  الشيضاء 

تحت 3قم 820782.
للخالصة واالشها3

197 P

CVTA
شركة ذات مسؤولية محدودة

3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : الدا3 الشيضاء حي 

مرحشة طريق زناتة سيدي برنو�صي

تنازل عن حصص
استقالة مسير

تعيي0 مسير جديد
تحديث النظام األسا�صي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

االستثنائي بتا3يخ 2 فبراير 2022 قد 

تقر3 ما يلي :

السيدة هجر حماما على  تنازلت 

87 حصة وكذا السيد محمد حماما 

على 225 حصة لفائدة السيد يونس 

3أسمال  في  يمتلكونها  التي  حماما 

الشركة CVTA ش.م.م.

تعيي0 السيد يونس حماما مسير 

محمد  السيد  استقالة  بعد  جديدة 

حماما وذلك ملدة غير محدودة.

تحديث النظام األسا�صي للشركة 

بعد تعديل الفصول )6-7 و 15( من 

قانو0 الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

 2022 فبراير   28 بتا3يخ  الشيضاء 

تحت 3قم 820782.
للخالصة واالشها3

198 P

CONTEBO
شركة ذات مسؤولية محدودة

3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : الدا3 الشيضاء محج 

»0« سيتي موالي 3شيد بن مسيك 

سيدي عثما0 الدا3 الشيضاء

تنازل عن حصص
تحديث النظام األسا�صي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

االستثنائي بتا3يخ 2 فبراير 2022 قد 

تقر3 ما يلي :

على  حماما  يونس  السيد  تنازل 

156 حصة وكذا السيدة هاجر حماما 

78 حصة لفائدة السيد محمد  على 

3أسمال  في  يمتلكونها  التي  حماما 

الشركة CONTEBO ش.م.م.

تحديث النظام األسا�صي للشركة 

من   )7 و   6( الفصلي0  تعديل  بعد 

قانو0 الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

 2022 فبراير   28 بتا3يخ  الشيضاء 

تحت 3قم 820782.
للخالصة واالشها3

199 P

ZS ATELIER N5
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CATIPAL DE 200.000 DH

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA

 RESIDENCES RIO BD SIDI

ABDERRAHMAN AIN DIAB

تفويت الحصص
زيادة في 3أسمال الشركة

الغير  العامة  الجمعية  قر3ت 

ديسمبر   15 بتا3يخ  املنعقدة  عادية 

: 2022

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

بي0 السيد علي الشافعي والسيدة 3نا 

شنابله.

من   7 والفصل   6 الفصل  تغيير 

القانو0 التأسي�صي للشركة.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

الشيضاء.
بمثابة مقتطف وبيا0

املسيرة

200 P

 BENSALAH FIDUCIAIRE GESTION & DE

CONSEILS EXPERT FINANCIER

 ANGLE RUE ZELAKA & SIDI MED BEN

 ANDELLAH 2eme ETAGE APPT N° 5

OUJDA

 TEL/FAX : 05.26.70.22.25 /

05.26.68.50.28

دار النعيم
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
3أ2 املال : 1.000.000 د3هم

شا3ع الحسن الثاني تجزئة الزهر 
3قم 5 بني د3ا3

تعيي0 مسير مشا3ك للشركة
يناير   7 على إثر القرا3 املتخذ يوم 
واملسير  الشريك  طرف  من   2022
الوحيد لشركة »دا3 النعيم« ش.م.م 
السيد  تعيي0  وحيد  شريك  ذات 
تسيير  في  كمشا3ك  زكرياء  الرشيد 

الشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
 القانوني لدى كتابة الضشط باملحكمة

التجا3ية بوجدة يوم 28 فبراير 2022 
تحت 3قم 592.

201 P

 UNION DES EXPERTS
MAROCAINS

SARL
AU CAPITAL DE 200.000 DH

RC N° 97082
بمقت�صى عقد عرفي حر3 بتما3ة 
9 نوفمبر 2022 قر3 الجمع العام  في 
 UNION DES لشركة  االستثنائي 
 EXPERTS MAROCAINS SARL
د3هم   100.000 3أسمالها  ش.م.م 
مقرها الرئي�صي في تما3ة زاوية الحسن 
عما3ة  الساد2  ومحمد  الثاني 

النخيل شقة B5 ما يلي :

نقل 500 حصة اجتماعية التي في 

حوزة السيد موالي مصطفى قاسمي 

علوي إلى السيد الطيب القا3دي.

بالتالي مجموع الحصص  وأصشح 

االجتماعية الجديدة كالتالي :

 1000  : القا3دي  الطيب  السيد 

حصة اجتماعية.

 UNION DES ولذلك فإ0 شركة

 EXPERTS MAROCAINS SARL

املسؤولية  ذات  شركة  أصشحت 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجا3ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

تحت   2022 ما23   7 بالرباط بتا3يخ 

3قم 222605.

202 P

CAP VERT PRODUCTION

شركـــــة محـــــدودة املسؤوليــــة ش.و

3أ2 مالــــــها 100.000  د3هم          

املقر االجتماعي : 14 شا3ع األشعري 

الشقة 3قم 4 اكدال الرباط

 الحل املسشق للشركة
الغير  العامة  الجمعية  إ0   -  1

نوفمبر   22 العادية التي تمت بتا3يخ 

االجتماعي  بمقرها  للشركة   ،2022

 4 3قم  الشقة  األشعري  شا3ع   14

اكدال الرباط.

قـــر3ت ما يــلي :

الحل املسشق للشركة.

3قم  فؤاد  القشاج  السيد  تعيي0 

بصفته مصفيا   IB89029  : ب.و.ت 

للشركة.

للشركة  االجتماعي  املقر  تحديد 

كمقر للتصفية.  

2 - تـــم اإليداع القانوني باملحكمة 

 التجا3ية بالرباط ،  تحت 3قم  222600 

 بتا3يخ 06 ما23 2022.  

203 P

BEHAI
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CATIPAL DE 20.000 DH
تأسيس

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
 20 ديسمبر 2022 تم تأسيس شركة 
مميزاتها    )SARL( محدودة املسؤولية 

كالتالي :
التسمية : بيهاي ش.م.

الهدف : الغرض من الشركة :
انتاج حلول تكنولوجيا املعلومات 

والذكاء االصطناعي والشيانات.
استشا3ات معلوماتية.

 التد3يب وتنظيم الندوات واملؤتمرات
العلمية.

املعامالت  جميع  أعم  وبصو3ة 
املدنية،  املنقولة،  وغير  املنقولة 
التجا3ية، املالية، الصناعية املتعلقة 
بغرض  مشاشر  غير  أو  مشاشر  بشكل 
الشركة أو التي من املحتمل أ0 تعزز 

تطويرها.
3أ2 املال : 10.000 د3هم مقسم 

املدة : 99 سنة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
مغربي  بويخف،  الحسي0  السيد 
التعريف  لشطاقة  حامل  الجن�صي، 
والقاطن   C228220 3قم  الوطنية 
 7 شقة  الرشيد  ها3و0  زنقة   15 بـ 

أكدال الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تـــم 
فبراير   22 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم  2292.
204 P

 ARZANA IVNESTMENT
 HOLDING CORPORATION

TWO
SARL AU

الشركة ذات املسؤولية املحدودة
3أسمالها : 10.000 د3هم
تحويل املقر االجتماعي

الوحيدة  املسيرة  من  بقرا3 
 ARZANA IVNESTMENT للشركة 
 HOLDING CORPORATION
فاطمة  السيدة   TWO SARL AU
لشطاقة  الحاملة  العسكي  الزهراء 
 BE022058 3قم  الوطنية  التعريف 

تقر3 ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

للعنوا0 التالي : 252 شا3ع بني مسيك 

تجزئة دا3 السالم السوي�صي الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تـــم 

فبراير   17 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم  2287.

205 P

DG DEPLOY
SARL

االتفاق  تم  بمقت�صى عقد عرفي 

على ما يلي :

املقر  نقل  العام  الجمع  قر3 

االجتماعي من »محج الرياض املركز 

الطابق الخامس بناية 7 و8 الرباط« 

إلى »بيروني عما3ة 4 شقة 8 اكدال 

الرباط«.

استقالة السيد محمد بد3 بنقصو 

لوديني  حكيمة  السيدة  وتعيي0 

كمسيرة وحيدة للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تـــم 

ما23   2 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم  1444.

206 P

NICE WOMEN
SARL

االتفاق  تم  بمقت�صى عقد عرفي 

على ما يلي :

 167 حقا0  وفاء  السيدة  باعت 

السيدة  لفائدة  اجتماعية  حصة 

نبيلة بوتكروت.

 166 حقا0  وفاء  السيدة  باعت 

او  حصة اجتماعية لفائدة السيدة 

العسري خديجة.

استقالة السيدة وفاء حقا0 من 

السيدة  من  كل  واستكمال  منصبها 
نبيلة بوتكروت والسيدة او العسري 

مشترك  بتوقيع  كمسيرتي0  خديجة 

غير منفصل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تـــم 

ما23   7 بتا3يخ  بتما3ة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم  7615.

207 P
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REVE D’ORIENT
شركة ذات مسؤولية محدودة
3أسمالها : 2.200.000 د3هم

إلو 3قم 10 تجزئة 3قم 55 إقامة 3انيا 
ملعب الخيل فا2

هشة حصص اجتماعية
وتغيير الشكل القانوني للشركة

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
قر3ت   2022 ديسمبر   15  
التي  العادية  الغير  العامة  الجمعية 
 REVE« املدعوة  الشركة  عقدتها 
مسؤولية  ذات  شركة   »D’ORIENT
محدودة 3أسمالها 2.200.000 د3هم 
 10 مقرها االجتماعي بفا2 إلو 3قم 
ملعب  3انيا  إقامة   55 3قم  تجزئة 

الخيل ما يلي :
حصص  هشة  على  املصادقة 
وعددها  سعيد  ابن  زينب  السيدة 
6500 حصة لفائدة السيد وديع ابن 

يحيى.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من  شركة ذات مسؤولية محدودة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بمساهم وحيد.
األسا�صي  القانو0  على  املصادقة 

للشركة في شكلها الجديد.
يحيى  بن  وديع  السيد  احتفاظ 
للتعريف  الوطنية  للشطاقة  الحامل 
تحت 3قم C195647 بمهامه كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفا2  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
تحت 3قم   2022 ديسمبر   22 بتا3يخ 

.5807
للنسخ والنشر

208 P

شمس الحسابات ائتمانية املحاسشة

شقة 2 عما3ة 2 )شركة التشغ( طريق القنيطرة 

سال

ORTHO REALISTION
3أسمالها 80.000 د3هم

املقر االجتماعي : سال تجزئة مبروكة 
عما3ة 19 محل مكر3 1 حي اشماعو 

مسجلة بالسجل التجا3ي بسال 
تحت 3قم 25227

نقل املقر االجتماعي
 حسب محضر االجتماع االستثنائي
قر3 الشريك   2022 فبراير   4 بتا3يخ 

الوحيد ما يلي :

مكنا2  إلى  االجتماعي  املقر  نقل 
الرقم 222 قطاع 9 برج موالي عمر.

وبالتالي تغيير محتوى الشند 3قم 4 
من قانو0 الشركة.

تعديل ومطابقة القانو0 الداخلي 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت 3قم   2022 ما23   2 بسال يوم 

.28055
اإلشا3ة والنشر

شمس الحسابات ائتمانية املحاسشة

209 P

F CORNER
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CATIPAL SOCIAL DE
080.000 DH

تأسيس
 20 بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تأسيس شركة  تم   2022 أغسطس 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد )SARL AU( مميزاتها  كالتالي :
التسمية : ف كو3نر ش.م ش.و.
الهدف : الغرض من الشركة :

مطعم مقهى.
املعامالت  جميع  أعم  وبصو3ة 
املدنية،  املنقولة،  وغير  املنقولة 
التجا3ية، املالية، الصناعية املتعلقة 
بغرض  مشاشر  غير  أو  مشاشر  بشكل 
الشركة أو التي من املحتمل أ0 تعزز 

تطويرها.
3أ2 املال : 080.000 د3هم. 

املدة : 99 سنة.
من  الشركة  تسير   : التسيير 
مغربي  بنتهامي،  وسام  السيد  طرف 
التعريف  لشطاقة  حامل  الجنسية، 
والقاطن   A225850 3قم  الوطنية 
الشقة   1 إقامة او3يس   14 بـالقطاع 

2 شا3ع الزيتو0 حي الرياض الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تـــم 
يناير   26 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم  227.
210 P

DATASQUAD
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CATIPAL SOCIAL DE 20.000

DH

تأسيس
بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة  تأسيس  تم   2022 يناير   25

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد )SARL AU( مميزاتها  كالتالي :

التسمية : داتا سكواد ش.م ش.و.

الهدف : الغرض من الشركة :

وتحليل  التسيير  في  استشا3ات 

الشيانات.

استشا3ات في التخطيط.

الخدمات  وتصدير  استيراد 

االستشا3ية.

املعامالت  جميع  أعم  وبصو3ة 

املدنية،  املنقولة،  وغير  املنقولة 

التجا3ية، املالية، الصناعية املتعلقة 

بغرض  مشاشر  غير  أو  مشاشر  بشكل 

الشركة أو التي من املحتمل أ0 تعزز 

تطويرها.
3أ2 املال : 10.000 د3هم . 

املدة : 99 سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد جعفر سعداني حسني، مغربي 

التعريف  لشطاقة  حامل  الجن�صي، 

والقاطن   A229200 3قم  الوطنية 

 TWEEDE HUGODE بهولندا 

 GROOTSTRAAT 25 2052 LD

.AMSTERDAM HOLLAND

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تـــم 

ما23   1 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم  2202.

211 P

SOI SERVICES
ش.م.م بشريك وحيد

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بسال 

قد تم تأسيس  يناير 2022   5 بتا3يخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد :

SOI SERVICES : التسمية
الهدف االجتماعي : 

التجا3ة.
االستيراد والتصدير.

3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د3هم للحصة الواحدة :
إيما0 عادل : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.
شا3ع   59  : االجتماعي  املقر 
 22 املحل  نسرين  إقامة  االستقالل 

القنيطرة.
املسير : إيما0 عادل.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 
.60022

212 P

STE IKISS GLOBALE
SARL AU

3أسمالها : 100.000 د3هم
مركز اكنيو0 تنغير
تأسيس الشركة

بمقت�صى عقد عرفي بتنغير بتا3يخ 
شركة  تأسيس  تم   2022 يناير   17

ذات الخصائص التالية :
كلوبال  اكيس  شركة   : التسمية 
 STE IKISS GLOBALE )ش.م.م )ش.و

.SARL AU
اكنيو0  : مركز  االجتماعي  مقرها 

تنغير.
نشاطها : 

مقاولة الشناء واألشغال املختلفة.
كراء املعدات واآلالت.

أنابيب  االتصال،  طرق  صيانة 
املياه والصرف الصحي.

التسيير : الشركة تسير من طرف 
السيد اكيس مصطفى.

في  3أسمالها  حدد   : الرأسمال 
 1000 إلى  مقسم  د3هم   100.000

حصة بقيمة 100 د3هم للواحد.
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يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجا3ي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتنغير  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
3قم  تحت   2022 يناير   26 بتا3يخ 

.220/2607
من أجل الخالصة والشيا0

213 P

شركة ترسال ترونس ش.م.م
3أسمالها 100.000 د3هم

زنقة األقحوا0، شا3ع محمد 
الخامس، مركز قلعة مكونة، تنغير

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 
يناير   5 بتا3يخ  املنعقد  االستثنائي 
املذكو3ة  الشركة  قر3 شركاء   2022

أعاله ما يلي :
حل الشركة ؛

استقالة املسيرين ؛
الرقادي  لحسن  السيد  تعيي0 

كمصفي للشركة ؛
إعطاء اإلبراء للحسن الرقادي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتنغير  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
3قم  تحت   2022 فبراير   9 بتا3يخ 

.2022/205
من أجل الخالصة والشيا0

214 P

شركة ايت العامل  ش.م.م
3أسمالها 80.000 د3هم

مركز النيف تنغير
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 
االستثنائي املنعقد بتا3يخ 20 ديسمبر 
املذكو3ة  الشركة  قر3 شركاء   2022

أعاله ما يلي :
حل الشركة ؛

استقالة املسيرين ؛
ايشو  داللة  بن  السيدا0  تعيي0 
او بن داللة حسن كمصفي0 لشركة ؛
اإلبراءالبن داللة ايشو او  إعطاء 

بن داللة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتنغير  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
3قم  تحت   2022 فبراير   9 بتا3يخ 

.2022/200
من أجل الخالصة والشيا0

215 P

شركة ميور افونير ش.م. م )ش و(
  MEILLEUR AVENIR   » SARL AU 

3أسمالها : 500.000 د3هم
دوا3 اوتعوي اكنيو0 تنغير .

تأسيس الشركة
بمقت�صى عقد عرفي بتنغير بتا3يخ 
فاتح ما23 2022  تم تأسيس شركة 

ذات الخصائص التالية :
م  .م.  ميو3 افونير  ش   : التسمية 

ش و
  STE MEILLEUR AVENIR  

          SARL AU
اوتعوي  دوا3  االجتماعي :  مقرها   

اكنيو0  تنغير.
  نشاطها :

الشناء و االشغال املختلفة  .
صيانة طرق االتصال انابيب املياه 

و الصرف الصحي.
تاجر مواد الشناء بالتقسيط 

: الشركة تسير من طرف  التسيير 
السيد : محمد اوع�صى .

في   3أسمالها  حدد   : الرأسمال 
500.000.00 مقسم إلى 5000حصة  

بقيمة 100 د3هم للواحد.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99 املدة 

تسجيلها بالسجل التجا3ي
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بتنغير   الضشط  
تحت 3قم   2022 بتا3يخ فاتح ما23 

.252/2722
من أجل الخالصة والشيا0

216 P

شركة  ا ا ب ف ت ش .م. م 
  »  AABFT   » SARL

3أسمالها 100.000 د3هم
دوا3 تكموت اكنيو0  تنغير 

تأسيس الشركة
بمقت�صى عقد عرفي بتنغير بتا3يخ 
تأسيس شركة  تم    2022 فبراير   7

ذات الخصائص التالية :
التسمية : شركة  ا ا ب ف ت ش .م. م                                 

AABFT    SARL
تكموت  دوا3  االجتماعي :  مقرها   

اكنيو0  تنغير.

  نشاطها :

االشغال املختلقة و الشناء. 

مفاوض .

الجبس .

: الشركة تسير من طرف  التسيير 

السيد بوهوش عشد هللا او بوهوش 

علي.

في   3أسمالها  حدد   : الرأسمال 

100.000.00 مقسم إلى 1000حصة  

بقيمة 100 د3هم للواحد.

سنة تبتدئ من يوم   99  : املدة   

تسجيلها بالسجل التجا3ي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بتنغير   الضشط  

عدد  تحت   2022 فبراير   15 بتا3يخ 

.2667/292
من أجل الخالصة والشيا0

217 P

شركة سيكلوز ش.م.م )ش.و(

CIKLOSE SARL A U
3أسمالها 100.000 د3هم

بوسكو3بومالن داد2 تنغير

تأسيس الشركة

بمقت�صى عقد عرفي بتنغير بتا3يخ 

شركة  تأسيس  تم   2022 يناير   22

ذات الخصائص التالية :

: شركة سيكلوز ش.م.م  التسمية 

)ش.و(  Sté Cikolose ؛

بوسكو3   : االجتماعي  مقرها 

بومالن داد2، تنغير.

نشاطها :

الشناء واألشغال املختلفة ؛

أنانيب  االتصال،  طرف  صيانة 

املياه والصرف الصحي ؛

والحدائق،  املتنزهات  صيانة 

الشوا3ع.

: الشركة تسير من طرف  التسيير 

السيد جيليت محمد.

في  3أسمالها  حدد   : الرأسمال 

حصة   1000 إلى  مقسم   100.000

بقيمة 100 د3هم للواحد.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجا3ي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتنغير  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   2022 فبراير   20 بتا3يخ 

.202/2702
من أجل الخالصة والشيا0

218 P

شركة الوالي بردر ش.م. م ش 

 EL OUALI BROTHER 

  »  SARL AU «

3أسمالها 100.000 د3هم

 دوا3 ايت اونير امسمرير تنغير 

تأسيس الشركة

بمقت�صى عقد عرفي بتنغير بتا3يخ 

تم تأسيس شركة    2022 فبراير   11

ذات الخصائص التالية :

برد3  الوالي  شركة    : التسمية    

 STE EL OUALI و  ش  م   .م.  ش 

          BROTHER    SARL AU

ايت  دوا3   مقرها االجتماعي :   -  2

اونير امسمريرتنغير

 2- نشاطها:

نقل الشضائع للغير 

وأدوات  صناعية  معدات  كراء 

آالت 

: الشركة تسير من طرف  التسيير 

السيد : الوالي محمد

في   3أسمالها  حدد   : الرأسمال 

100.000.00 مقسم إلى 1000حصة  

بقيمة 100    د3هم للواحد

يوم  من  تبتدئ  سنة   99 املدة 

تسجيلها بالسجل التجا3ي

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بتنغير   الضشط  

عدد  تحت   2022 فبراير   22 بتا3يخ 

2682/229
من أجل الخالصة والشيا0

219 P



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5106

شركة زكيط ترونس  ش.م. م
  » ZGITRANS  » SARL 

3أسمالها 100.000 د3هم 

 دوا3 غليل تغزوت تنغير .

تأسيس الشركة

بمقت�صى عقد عرفي بتنغير بتا3يخ 

تأسيس شركة  تم    2022 ما23   2

ذات الخصائص التالية :

 التسمية : زكيط ترونس ش .م. م   

          » STE ZGITRANS  »   SARL

غليل  دوا3  االجتماعي :  مقرها 

تغزوت  نيت عطا تنغير

 2- نشاطها:

الشناء و االشغال املختلفة  .

نقل الشضائع لحساب الغير.

تاجر مواد الشناء 

: الشركة تسير من طرف  التسيير 

السيد زكيط محمد.

في   3أسمالها  حدد   : الرأسمال 

100.000.00 مقسم إلى 1000حصة  

بقيمة 100    د3هم للواحد

يوم  من  تبتدئ  سنة   99 املدة 
تسجيلها بالسجل التجا3ي

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بتنغير   الضشط  

عدد  تحت   2022 ما23   02 بتا3يخ 

.292/2665
من أجل الخالصة والشيا0

220 P

ديوا0 األستاذ محمــد  بهــــردة

املوثق بالرباط

TACOS’N  PIZZAS
فسخ عقد  تسيير حــــر

عقد  تسيير حــــر  جديد

تطشيقا ملقتضيات املادة 252 فقرة 

2 من مدونة التجا3ة، وبمقتضــــــــــــــــى :

عقد توثيقي تلقاه مكتب األستاذ 

محمــد بهــردة، املوثق بالرباط، بتا3يخ 

26 فبراير 2022؛ فسخ السيد محمــد 

الحامل للشطاقة الوطنية  ســويــيـــاح، 

للتعريف 3قم A527572، مع الشركة

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات   

 »TACOS’N  PIZZAS« وحيد املسماة

 100.000,00 االجتماعي  3أسمالها 

مقرها االجتماعي لدى مكتب  د3هم، 

بتما3ة،   الكائن  للمحاسشة،  تنغير 

3قم   ،2 املسيرة  العربي  املغرب  حي 

التجا3ي  بالسجل  املقيدة  و   ،1501

تحت  بتما3ة  االبتدائية   باملحكمة 

الحر  التسيير  عقد    ،225922 3قم 

 املبرم بينهما بتا3يخ 20 يونيــــــــو 2028،

األصل  مجموع  على  واملنصب 

الذي هو عشا3ة عن مطعم  التجا3ي، 

بالرباط-حسا0،  املستغل  وممو0، 

 ،20 العما3ة  شا3ع باتريس لومومشا، 
التجا3ي  بالسجل  واملقيد   ،1 3قم 

تحت  بالرباط    التجا3ية  باملحكمة 

3قم 95554.

مكتب  تلقاه  أخر  توثيقي  وعقد 

األستاذ محمــد بهــردة، املوثق بالرباط، 

بتا3يخ 01 و 02 ما23 2022؛ أعطى 

السالف  ســويــيـــاح،  محمــد  السيد 

ذات  الشركة  لفائدة  الذكر، 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 »MARCHE ENNAKHIL« املسماة 

 100.000,00 االجتماعي  3أسمالها 

بالرباط-  االجتماعي  مقرها  د3هم، 

سشو  زنقة  فرنسا  شا3ع  اكدال، 

01، و املقيدة  العما3ة 22 املحل 3قم 

بالسجل التجا3ي باملحكمة التجا3ية  

بالرباط تحت 3قم 228525 ،  في إطا3 

األصل  لجميع  حر،  تسيير  استئجا3 

واملقيد  الذكر،  السالف  التجا3ي، 

بالسجل التجا3ي باملحكمة التجا3ية 

بالرباط   تحت 3قم 95554.

تسع  ملدة  الكراء  هذا  تم 

ابتدءا   ستبتدئ   سنوات   )09(

غاية   إلى     02/00/2022 من 

.22/05/2022
للخالصة والشيا0

 ديوا0 األستاذ محمــد  بهــــردة

املوثق بالرباط

221 P

ASSURANCE F-EME
 شركة مساهمة بسيطة

 بشريك وحيد
3أ2 املال : 50 أو3و

 28 RUE JEAN : املقر االجتماعي
 PAGES - 22200 VILLENAVE D

ORNON
طشقا لقرا3 الشريك الوحيد التام 
بتايخ 28 فبراير 2022، تم خلق فرع 

في املغرب باملميزات التالية :
التسمية االجتماعية :

 ASSURANCE   F-EME CONSULTING
فرع 

تصدير   : االجتماعي  املوضوع 
الخدمات

طريق  ملتقى   : االجتماعي  املقر 
املنزه شقة  إقامة  وغاندي   القاهرة 

3قم 20 الرباط.
التسيير : تم تعيي0 كمسير وممثل 
قانوني للفرع وذلك ملدة غير محدودة.
من   ،  EME   FLORIAN السيد  
بتا3يخ مزداد  فرنسية،   جنسية 
حامل لجواز السفر   2992 نونبر   2  
 154 قاطن   ،22DE58272 3قم 
 RUE DE LA BENAUGE 2200

.BRDEAUX FRANCE
بالكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجا3ية  املحكمة  ضشط 
3قم  تحت   2022 ما23   8 بتا3يخ 

.222690
للخالصة والشيا0

222 P

VIAFRIC 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
20 شقة 2 اكلما0 علي اكدال 

الرباط املغرب
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

258269
تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

VIAFRIC
غرض الشركة بإيجاز : بناء الطرق 

والسكك الحديدية 
: 20 شقة  عنوا0 املقر االجتماعي 

2 اكلما0 علي اكدال الرباط املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:
 1000  : اعشيس  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 9  : السيد أيوب اعشيس و عنوانه 
زنقة ديفني الطابق 4 شقة 17 بلفدير 

الدا3 الشيضاء.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 9  : السيد أيوب اعشيس و عنوانه 
زنقة ديفني الطابق 4 شقة 17 بلفدير 

الدا3 الشيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ   بالرباط,  التجا3ية 

02/02/2022 تحت 3قم 258269.
223 P

ORTHO-CONFORT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعنوا0 مقرها االجتماعي:
مشنى 3قم 22 الطابق األ3�صي شا3ع 

بنزا3ات الرباط
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

00262
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاد   2022 يناير   28 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية :
قرا3  3قم 1 : الذي  ينص على ما 
يلي : نقل مقر الشركة من القنيطرة، 
مسكن  الذهبي،  املنصو3  شا3ع   44
الطابق   22 3قم  مشنى  الى  الراحة 

األ3�صي  شا3ع بنزا3ات الرباط.
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على ينص  الذي   :  2 3قم   قرا3  
 ما يلي  : تعيي0 مدير مشا3ك للشركة. 
بوجداد كمدير  تعيي0 السيد عادل  

مشا3ك للشركة.
على ينص  الذي   :  2 3قم   قرا3  
االسا�صي  النظام  تعديل   : يلي   ما   

للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية :
على ينص  الذي   :  4 3قم   قرا3  

 ما يلي  : تسيير الشركة مشنى 3قم 22 
الطابق األ3�صي شا3ع بنزا3ات الرباط.

الذي ينص على   :  14 3قم   قرا3  
ما يلي  : تسيير الشركة من قشل السيد 
جواد مجيدي والسيد عادل بوجداد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ   بتما3ة,  االبتدائية 

02/02/2022  تحت 3قم 951.
224 P

LA BONNE QUICHE 
بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ في 26 
قر3 الشريك الوحيد في   2022 نونبر 

الشركة ما يلي :
استقالة املسير القديم

تسمية زينب غانمي كمسير جديدة 
للشركة

األسا�صي  القانو0  في  تعديالت 
للشركة

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 2022 فبراير   20 بتا3يخ   بالرباط, 

تحت 3قم 222006.
225 P

إئتمانية فداد ذ.م.م

5، املركز التجا3ي ابن سينا أكدال الرباط

الهاتف : 0527775972

 SOCIETE CALL 
 PREVOYANCE

SARL D ‹AU
ذات الرأسمال 220000 د3هم

مقرها االجتماعي : 7، زمقة ام الربيع 
اكدال الرباط

العام  الجمع  مداولة  بعد 
االستثنائي ليوم 27 يناير 2022، قر3 
تفكيك املسشق للشركة ووضعها على 

تصفية.

كمأمو3  العام  الجمع  عي0 

التصفية السيدة ميشال كيشيرو2، 

 CALL شركة  إدا3ة  مسيرة  

 PREVOYANCE  SARL D AU
7، زنقة ام الربيع اكدال  القاطنة ب 

الرباط مع  تمتعها بجميع الصالحيات 

قصد إنهاء عملية التصفية وتحقيق 

املوا3د واألصول املوجودة.
حدد مقر التصفية في : 7، زنقة ام 

الربيع اكدال الرباط.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا3ية بالرباط, 

3قم  تحت   2022 ما23   9 بتا3يخ  

.222772

226 P

SPORTS LEAF 
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تمت   2022 فبراير   22 يوم  بالرباط 

لشركة  التأسي�صي  القانو0  صياغة 

الخصائص  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 SAME DAY  : التسمية 

.DELIVERY

الهدف : نقل الشضائع.
النوبياليا  زنقة   : االجتماعي  املقر 

تجزئة 4 قطاع 17 بلوك ي حي 3ياض 

الرباط.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد 3أسمال الشركة 

في املشلغ 000 100

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدا3ة 

 Mme ZOUINE BAHAE et Mme

.ZANATI MARWA

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 22 دجنبر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجا3ي للمحكمة 

ما23   8 بتا3يخ   بالرباط,  التجا3ية 

2022، تحت 3قم 258005.

226 P

 INJAZ SAFAKAT
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إنشاء   2022 يناير   1 بالرباط في 
محدودة   مسؤولية  ذات  مؤسسة 
 : التالية  بخصائص  وحيد  بشريك 

INJAZ SAFAKAT SARL AU
مائة   100000 الشركة  3أسمال 

أآلف د3هم.
مركز  بوعيشة   : الشركة  عنوا0 

الجنوب الصخيرات تما3ة.
هدف  املؤسسة : جزا3ة وشواية.

املسير الحمدي جشالي 
الضريشة املهنية 3قم 28202008.

 225627 3قم  التجا3ي  السجل 
باملحكمة االبتدائية بتما3ة.

227 P

 SIJILMASA MENUISERIE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالرباط في 22 يناير 2022 تم إنشاء 
محدودة   مسؤولية  ذات  مؤسسة 
 : التالية  بالخصائص  بشريك وحيد 
 SIJILMASA MENUISERIE SARL

AU
مائة   100000 الشركة  3أسمال 

أآلف د3هم.
عنوا0 الشركة : 56 زنقة ابراهيم 
 2 3قم  الشقة   56 العما3ة  الروداني 

املحيط الرباط.
هدف  املؤسسة : مقاول في مجال 

الشناء.
املسير االد3ي�صي محمد 

الضريشة املهنية 3قم 26200552.
 258089 3قم  التجا3ي  السجل 

باملحكمة االبتدائية بالرباط.
228 P

مكتب محمد بوزبع

FIRMALODGE
تأسيس ش.ذ.م.م ذات الشريك 

الوحيد
بمقت�صى عقد عرفي حر3 بالرباط 
تحرير  تم   2022 فبراير   17 يوم  في 
ذات  لش.ذ.م.م  األساسية  القواني0 

الشريك الوحيد مميزاتها كالتالي :

 FIRMALODGE  : التسمية 

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد.

الهدف : للشركة األهداف التالية

استغالل مركز ترفيهي عشا3ة عن 

نادي للفروسية

مز3عة بيداغوجية لألطفال

باملهن  للتعريف  عمل  و3شة 

مجال  واألطفال  للشالغي0  الز3اعية 

للتظاهرات

متعدد  وملعب  للتخييم  موقع 

الرياضات

الضيافة واإلقامة  استغالل دو3 

بالشادية

مطعم  الشاي  قاعة  استغالل 

وساحة ألعاب

زنقة   ،4 أكدال،  الرباط،   : املقر 

واد زيز، شقة 7.

د3هم   100  000  : املال  3أ2 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

من  مسددة  للواحدة  د3هم   100

طرف السيد عشد اللـه تازي موخة. 

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف السيد عشد اللـه 

تازي موخة.

السنة الحسابية : تبتدئ من يوم 

فاتح يناير وتنتهي في 22 دجنبر.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجا3ي.

الذخيرة  خصم  بعد   : األ3باح 

لقرا3  تشعا  الشاقي  يوزع  القانونية 

الشريك الوحيد.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

ما23   8 بتا3يخ   بالرباط,  التجا3ية 

2022، تحت 3قم 222670.

تقييد  تم   : التجا3ي  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

التجا3ي باملحكمة التجا3ية بالرباط 

ما23   8 بتا3يخ   258002 تحت عدد 

.2022

229 P
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SOCIETE DBSCOM
SARL

تفويت حصص
استقالة مسيري الشركة

تعيي0 مسير جديد للشركة
تحديث النظام األسا�صي للشركة

بمقت�صى الجمع العام غير العادي 

 2022 فبراير   22 بتا3يخ  املنعقد 
لشركة  DBSCOM SARL ، 3أسمالها 

د3هم مجزأة إلى 800 حصة   80000

د3هم للحصة الواحدة،   100 بقيمة 

26 شا3ع مر2  ذات املقر االجتماعي 

الطابق    2 3قم  الشقة  السلطا0  

األول الدا3 الشيضاء ، تقر3 ما يلي :

فوت السيد يوسف د3امي جميع 

في  لشريكيه  حصة   296 حصصه 

والسيد   أعاله  املذكو3ة  الشركة 

ليصشح بذلك 3أسمال  محمد نوني،  

الشركة موزعا بي0 الشركاء كما يلي :

فوت للسيد عادل كمال اإلد3ي�صي 

 260 ل  مالكا  ليصشح  حصص   8

حصة في الشركة ،

 16 فرموز  لحسن  للسيد  فوت 

حصة  ليصشح مالكا ل 260 حصة في 

الشركة ،

 272 نوني  محمد  للسيد  فوت 

حصة  ليصشح مالكا ل 272 حصة في 

الشركة ،

السيد  الشركة  استقالة ميسري 

عادل كمال اإلد3ي�صي والسيد يوسف 

د3امي.

تعيي0 السيد محمد نوني الحامل 

عدد  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

للشركة  جديدا  مسيرا    BJ88200

غير  ملدة  االجتماعي  التوقيع  يملك 

محددة.

تحديث النظام األسا�صي للشركة 

وفق آخر التعديالت.

بالسجل  التصريح  وضع  تم 

التجا3ية  املحكمة  بملحقة  التجا3ي 

بالدا3 الشيضاء بتا3يخ 28 /2022/02 

تحت عدد 7798.

230 P

 فسخ عقد تسيير حر
إ0 عقد التسيير الحر املؤ3خ في 20 
الذي يربط بي0 شركة   2027 ما23 
ليبيا أويل املغرب املسماة حاليا أوال 
إنيرجي ما3وك والسيدة كريمة فاتح، 
والذي يتعلق باألصل التجا3ي ملحطة 
والزيوت  الوقود  لتوزيع  الخدمة 
املسماة لي�صي الكائنة بالشيضاء زاوية 
تم  قد  زياد  ابن  وطا3ق   4 ما23   2
فسخه باتفاق بي0 الطرفي0 تشعا لعقد 

الفسخ املبرم بتا3يخ 0 يناير2022.
231 P

TASUTA TRAVAUX شركة
ش.م.م ش.و

دوا3 واكليم تنغير
3فع 3أسمال

العادي  الغير  املحضر  بموجب 
املنعقد بتنغير في 20 يناير 2022 قر3 

شريك الشركة ما يلي :
من  الشركة  3أسمال  3فع 
 2000000 إلى  د3هم   1.000.000
حصة   20.000 إلى  مقسم  د3هم 
بقيمة 100 د3هما للواحد وبمساهمة 
نقدية من الشريك الواحد املدفوعة 
للشنك  د3هم   250.000  (0/2( بربع 

مصرف املغرب.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتنغير  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
عدد  تحت   2022 فبراير   7 بتا3يخ 

.268/2222
مقتطف إليداع والنشر

232 P

WIZEDI EXPERTISE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة مع 
مساهم واحد

 مقهرها االجتماعي : 08 الشقة 1 
شا3ع فال ولد عمير أكدال الرباط

تأسيــس شركــــة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم   2022 فبراير   15 في  بالرباط 
الخصائص  تحمل  شركة  تأسيس 

التالية  :

WIZEDI EXPERTISE : التسمية
SARL AU

مكتب  عقد   : االجتماعي  الهدف 
الفنية  والد3اسات  الد3اسات 

للهندسة املدنية
د3هم   100000  : املال  3أ2 
حصة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 
موزعة  للحصة  د3هم   100 بقيمة 

كالتالي :
بقيمة  اجتماعية  حصة   1000
السيد  بحوزة  للحصة  د3هم   100

غنمومي بد3.
سنة ابتداءا من تا3يخ   99  : املدة 

التقيد بالسجل التجا3ي.
 1 الشقة   08  : االجتماعي  املقر 

شا3ع فال ولد عمير أكدال الرباط.
غنموني  السيد  تعيي0   : التسيير 

بد3 مسير ملدة غير محدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
تحت الرقم 222680 بتا3يخ 8 ما23 
3قم التقيد بالسجل التجا3ي   2022

.258022
233 P

GOLDES BEVERAGE 
SARL 

ENSEIGNE VINARIAM
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU  CAPITAL DE 200.000
SIEGE SOCIAL : 22, Rue de 

Gascogne quartier des Hôpitaux 
casablanca

تأسيس
  حسب عقد عرفي محر3 بتا3يخ 
بتا3يخ  ومسجل   2022 يناير   20
النظام  إنشاء  تم   ،2022 يناير   2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة بالخصائص التالية :
 GOLDES BEVERAGE : التسمية

.sarl
VINARIAM : العالمة التجا3ية

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيل 
الشركة في السجل التجا3ي.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

في  خدمات  تقديم   : الغرض 

وبشكل عام جميع   مجاالت التجا3ة، 

العمليات التجا3ية املالية الصناعية 

ترتشط  التي  املنقولة  وغير  املنقولة 

مشاشرة لغرض اجتماعي أو أي غرض 

مماثل أو  ذات صلة لتعزيز التنمية أو 

نشاط اجتماعي.

 22, Rue de  : االجتماعي  املقر 

 Gascogne quartier des Hôpitaux

casablanca

د3هم   100.000  : الرأسمال 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

د3هم لكل حصة كلها مكتتشة ومحر3ة 

وموزعة على الشركاء 

250 حصة لسيد الحسني ناد3

اسماعيلي  لسيد  حصة   500

هشام.

250 حصة لسيد الحسني عصام

السيد  تعيي0  تم   : التسيير 

الحسني  والسيد  هشام  اسماعيلي 

غير  لفترة  للشركة  مسيرا0  ناد3 

محددة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

 25 بتا3يخ    , التجا3ية الدا3 الشيضاء 
التجا3ي  السجل   ،2022 ما23 

.520095

234 P

 MP TECH
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسـاهـم واحــد
بـتا3يخ  العرفـي  للعقـد  تـشعا 

قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،26.02.2022

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :

MP TECH : التسميـــة

ذات  شركة   : الشكل القانوني  

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

استيراد،   -  : املوضـــوع 

تسويق وتوزيع  بيع،  شراء،  تصدير، 

إلكترونية  وأجهزة  سلعة  أي  ونقل 

وأجهزة منزلية.
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الشراء،  التصدير،  االستيراد،   -

التسويق والتوزيع ألي غرض  الشيع، 

على  املنزلية  األجهزة  بجميع  يتعلق 

وجه الخصوص.... الخ

فم  تجزئة   : املقـر الرئـيسـي 

الواد ،  العيو0.

الرأسمال : حدد في مشلغ 100000 

حصة من   1.000 د3هم مقسمة إلى 

بالكامل  وتملكها  د3هـم   100 فئة 

السيد الحسي0 عياش 

السيد  تـسـير من طــرف    : اإلدا3ة 

الحسي0 عياش

بكتابة  تم   :  اإليداع القانوني 

الضشط باملحكمة االبتـدائـية بالعيو0 

3قم  تحت   08.02.2022 بتا3يخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   607/2022

 : التجا3ي تحت الرقم التحليلي عدد 

40655

235 P

 MATAHINE LAAYOUNE AL

KOUBRA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
بتا3يخ  العرفي  للعقد  تشعا 

قواني0  وضع  تم     02/02/2022

الشركة ذات املميزات التالية:

 MATAHINE التسمية      

      :    LAAYOUNE AL KOUBRA

ذات  شركة   : القانوني   الشكل 

املسؤولية املحدودة 

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خا3جه : 

مطحنة جميع أنواع الحشوب                                                     

املقر الرئي�صي   : شا3ع الحزام الحي 

الصناعي 3قم 19 ، العيو0

حدد في مشلغ     : الرأسمال         

 1000 إلى  مقسمة  د3هم   100.000

حصة من فئة 100  للواحدة موزعة 

كالتالي :

بنمسعود                             محمد سالم  السيدة  

500  حصة.

ميا3ة                                           النعم  السيد 

500 حصة

:  تسيير من طرف السيد    اإلدا3ة 

محمد سالم بنمسعود                                        

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو0 

3قم   تحت    07/02/2022 بتا3يخ 

3قم  تجا3ي  سجـل    625/2022

.00629

236 P

ألفا سوبر ستون
تأسيــس شركــــة ذات مسؤولية 
محدودةذات الشريك الوحيد

محر3  عــرفــي  عــقـد  بمــقــتــضــى 

  ،22/02/2022 بتا3يخ  بالرباط 

لها   SARL AU شركة   تأسيس  تم 

الخصائص التالية :

شركــــة ذات مسؤولية    : الشكل 

محدودة ذات الشريك الوحيد
الــتـسـمـية : ألفا سوبر ستو0

الغـــــــــــرض :  أشغال الشناء والترميم 

واالصالحات

املقر االجتماعي  مجموعة ج 3قم 

يعقوب  الحومر  ديو3   2 الطابق   82

املنصو3 الرباط.

املدة   : 99 سنة ابتداءا من تا3يخ 

تقييدها في السجل التجا3ي.

 100000  : االجتماعي   3أسمال 

 100 فئة  من  اجتماعية  حصة 

الشريك  ملك  في  الواحدة،  للحصة 

الوحيد.

تم  الوحيد  الشريك   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  اختيا3ه 

محددة 

السيد عشد العزيز الفقير الحامل 

3قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.GA110077

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الرباط  التجا3ية  باملحكمة  القانوني 

تحت 3قم  258299.

237 P

 HR SOLUTION & SERVICES
INTERNATIONAL

شركة مجهولة االسم ذات مجلس 

إدا3ة
3أسمالها : 5.000.000 د3هم

مقرها االجتماعي : الدا3 الشيضاء 5 
زنقة سا3ية ابن زنيم، حي النخيل

 السجل التجا3ي الدا3 الشيضاء 
3قم 625272

العادي  غير  العام  الجمع  إ0 

اتخذ  يناير 2022  املنعقد بتا3يخ 26 

القرا3ات التالية :
 3فع 3أ2 املال من 1.000.000 د3هم 

طريق  عن  د3هم   5.000.000 إلى 

تحويل االحتياطيات إلى 3أسمال.
القانو0  من   7 الفصل  تغيير 

األسا�صي للشركة.

جميع  اإلدا3ة  مجلس  تخويل 

الصالحيات الضرو3ية إلنجاز الزيادة 

في الرأسمال.

املنعقد  اإلدا3ي  املجلس  عاين 

بتا3يخ 28 يناير 2022 :
 3فع 3أ2 املال من 1.000.000 د3هم 

طريق  عن  د3هم   5.000.000 إلى 

تحويل االحتياطيات إلى 3أسمال.
القانو0  من   7 الفصل  تغيير 

األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3   التجا3ية 

4 ما23 2022 تحت 3قم 825502.
مقتطف من أجل اإلشها3

238 P

 GROUPE EXCELLENCE
TRAVAUX-AMENAGEMENTS

ش.م.م

2.ت 220962

الزيادة في 3أسمال الشركة
تحيي0 القانو0 األسا�صي للشركة

بمقت�صى محضر الجمع العام   -  I

فبراير   22 في  املنعقد  االستثنائي 

 GROUPE 2022، قر3 شركاء شركة

EXCELLENCE TRAVAUX-

AMENAGEMENTS ش.م.م ما يلي :

الشركة  3أسمال  في  الزيادة   -  1

بدمج  وذلك  د3هم   900.000 بمشلغ 

قسط من الحساب الجا3ي للشركاء، 

لرأسمال  اإلجمالي  املشلغ  ليصل 

إلى  د3هم   100.000 من  الشركة 

1.000.000 د3هم.

األسا�صي  القانو0  تحيي0   -  2

للشركة.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بتما3ة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط 

في 8 ما23 2022 تحت 3قم 7622.

239 P

STE AH FIRST SERVICE
SARL

العادي  الغير  العام  الجمع  قر3 

املنعقد بتا3يخ 22 ماي 2022 لشركة 

شركة   AH FIRST SERVICE SARL
3أسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 

االجتماعي  مقرها  د3هم،   100.000
زنقة ناضو3، إقامة 6 3قم 1، حسا0، 

الرباط ما يلي :

1 - تحويل املقر االجتماعي للشركة 

 :

 AH FIRST SERVICE قر3ت الشركة

من  االجتماعي  مقرها  تحويل   SARL
زنقة ناضو3، إقامة 6، 3قم 1، حسا0، 

 77 إقامة  نعيم،  تجزئة  إلى   الرباط 
3قم 9، تابريكت، سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 2 ما23 2022 

تحت 3قم 222505. 

240 P

TOUTELAPARA
SARL AU

 تأسيس شركة 
بمقت�صى عقد عرفي بتا3يخ فاتح 

بالقنيطرة تقر3 تأسيس  يناير 2022 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد بالخصائص التالية :

التسمية االجتماعية : توتيالبا3ا.

املقر االجتماعي : إقامة 22 أليونس 

دا3نا، تجزئة 2 محل 1، القنيطرة.
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الهدف : بيع املواد الششه صيدلية.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 22 من ديسمبر 

من كل سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 د3هما مقسم على   100.000

حصة بقيمة 100 د3هم.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيدة سناء الغياتي ملدة غير 

محدودة.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

.64455

باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 

ما23   2 االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 

2022 تحت الرقم 90620.

241 P

ZS AVENA
SARL AU

 تأسيس شركة 
بتا3يخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

تقر3  بالقنيطرة   2022 يناير   28

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بشريك واحد بالخصائص التالية :
التسمية االجتماعية : ز2 أفينا.

 2205 تجزئة   : االجتماعي  املقر 

عما3ة ب، محل 22 إقامة حدادا.

الهدف : بيع املواد الششه صيدلية.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 22 من ديسمبر 

من كل سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 د3هما مقسم على   100.000

حصة بقيمة 100 د3هم.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيدة سهام الجلولي ملدة غير 

محدودة.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

.64501

باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 

ما23   8 االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 

2022 تحت الرقم 90658.

242 P

 BDO AUDIT, TAX &

ADVISORY
شركة مساهمة

3أسمالها : 20798000 د3هم

املقر االجتماعي : 11، شا3ع بئر 

قاسم، السوي�صي، الرباط

 السجل التجا3ي بالرباط 

3قم 25682

استقالة متصرفي0 وتغيير التسمية 
االجتماعية

الجمعية  مداوالت  بمقت�صى 

بتا3يخ  العادية  وغير  العادية  العامة 

25 فبراير 2022 تم :

تسجيل استقالة السيدة انصاف 

غالب  3ضوا0  والسيد  هيتوف 

مجلس  يتكو0  وبالتالي  كمتصرفي0 

اإلدا3ة من :

الرئيس  السيد املصطفى فريحة، 

املدير العام ؛

متصرف  الخطابي،  عزيز  السيد 

ومدير عام منتدب ؛

كرين،  الرحيم  عشد  السيد 

متصرف ومدير عام منتدب ؛

متصرف  موطيع،  شوقي  السيد 

ومدير عام منتدب.

التي  االجتماعية  التسمية  تغيير 

 BDO AUDIT, TAX & ستصشح 

 2 املادة  تغيير  وبذلك   ADVISORY 

املتعلقة  األسا�صي  النظام  من 

بالتسمية االجتماعية.

اإليداع   تم   : القانوني  اإليداع 

التجا3ية  باملحكمة  بكتابة  القانوني 

تحت   2022 ما23   9 بالرباط بتا3يخ 

3قم 222705. 
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدا3ة

243 P

LE CONCURRENTIEL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
 بمقت�صى عقد عرفي بسال بتا3يخ 
القانو0  وضع  تم   2022 يناير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

التسمية االجتماعية :

.LE CONCURRENTIEL           

الهدف االجتماعي : 

مقاول النقل ؛

ممو0 ؛

مقاول التنظيف.

شقة   ،6 عما3ة   : املقر االجتماعي 
القشيشات،  ما3سيل،  3ا2  زنقة   ،14

الرباط.

املدة االجتماعية : 99 سنة.

حدد    : االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 مشلغ  في  الشركة  3أسمال 

د3هم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 د3هم للحصة وزعت كما يلي :

السيد الحاج فؤاد 1000 حصة.

السيد  تعيي0  تم   : التسيير 

الحاج فؤاد كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
تم التسجيل في السجل التجا3ي 

 لدى كتابة الضشط باملحكمة التجا3ية 

بالرباط تحت 3قم 258257. 

244 P

FIDUCIAIRE BOUSSIF SAID

 GROUPE ERRBIE NO69 TAKADDOUM,

RABAT

 STE AMMEUBLEMENT 

EL HANI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

220820

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

 الغير العادي املنعقد بتا3يخ 28 أكتوبر 

2022 قر3 الشريك الوحيد ما يلي :

ملكية  في  حصة   1000 تفويت 
لفائدة  املولى  عشد  الهاني  السيد 
الذي  الرحيم  عشد  بوسد3ة  السيد 
أصشح يملك 1000 حصة بقيمة 100 
شريكا  أصشح  وبهذا  للواحدة  د3هم 

وحيدا بالشركة.
من  االجتماعي  املقر  تحويل 
مجموعة الصفصاف 3قم 98 التقدم، 
 16 الزنقة   : الرباط إلى العنوا0 التالي 

3قم 28، حي الرشاد، الرباط.
استقالة السيد الهاني عشد املولى 
السيد  وتعيي0  التسيير  مهمة  من 
وحيد  مسير  الرحيم  عشد  بوسد3ة 

بالشركة ملدة غير محدودة.
تحديث القانو0 األسا�صي للشركة 

وفق التعديالت.
تخويل صالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 7 ما23 2022 

تحت 3قم 222655.
245 P

 RABAT MADRID TRANS
SARL AU 

تأسيس ش.ذ.م.م ش.و
بمقت�صى عقد عرفي حر3 بتما3ة 
تحرير  تم   2022 فبراير   22 بتا3يخ 
ش.و  لش.ذ.م.م  األساسية  القواني0 

مميزاتها كالتالي :
 RABAT MADRID : 1 - التسمية

TRANS ش.ذ.م.م ش.و.
2 - الهدف :

نقل السلع والشضائع ؛
بيع قطع األثاث املستعملة ؛

السلع  جميع  وتصدير  استيراد 
واملواد.

4، الطابق  : الشقة 3قم  2 - املقر 
األول، إقامة قاد3 مر2 الخير، تما3ة.
د3هم   100.000  : 3أ2 املال   -  4
مقسم على 1000 حصة من فئة 100 
اكتتبت وحر3ت من  للواحدة  د3هم 

طرف السيد عشد الحكيم خلدو0.
تسير الشركة ملدة   : التسيير   -  5
عشد  السيد  غير محدودة من طرف 

الحكيم خلدو0.
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6 - السنة املالية : تبتدئ في فاتح 
يناير وتنتهي في 22 ديسمبر.

7 - املدة : 99 سنة تبتدئ من يوم 
تقييد الشركة بالسجل التجا3ي.

8 - اإلمضاء : تسند مهمة التوقيع 
مع الوكالة الشنكية وجميع املؤسسات 
الوحيد  التوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد عشد الحكيم خلدو0.
تقييد  تم   : التجا3ي  السجل   -  9
الشركة لدى مصلحة السجل التجا3ي 
باملحكمة االبتدائية بتما3ة تحت 3قم 

225622 بتا3يخ 2 ما23 2022.
246 P

 TOPOGRAPHIE GEODESY
SIG TELEDETECTION

SARL AU
تأسيس ش.ذ.م.م ش.و

بمقت�صى عقد عرفي حر3 بتما3ة 
تم تحرير   2022 بتا3يخ فاتح فبراير 
ش.و  لش.ذ.م.م  األساسية  القواني0 

مميزاتها كالتالي :
 TOPOGRAPHIE  : التسمية   -  1
 GEODESY SIG TELEDETECTION

SARLAU ش.ذ.م.م ش.و.
2 - الهدف :

خشير مساح طشوغرافي ؛
إجراء جميع الد3اسات أو العمليات 
والوثائق  الخطط  جميع  لوضع 
املتعلقة بالجيوديسيا، و3سم الخرائط 

الطشوغرافية على جميع املستويات ؛
الطشوغرافية  الد3اسات  إجراء 
املسح  بعمليات  املتعلقة  واألعمال 

والتخطيط.
شا3ع الحسن األول،   : املقر   -  2
إقامة النخيلة، 3قم 25 املحل 3قم 8، 

تما3ة.
د3هم   100.000  : 3أ2 املال   -  4
فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 
100 د3هم للواحدة اكتتبت وحر3ت 

من طرف السيد محمد ايت بلعيد.
5 - التسيير : تسير الشركة ملدة غير 
محدودة من طرف السيد محمد ايت 

بلعيد.

6 - السنة املالية : تبتدئ في فاتح 
يناير وتنتهي في 22 ديسمبر.

7 - املدة : 99 سنة تبتدئ من يوم 
تقييد الشركة بالسجل التجا3ي.

تم تقييد   : السجل التجا3ي   -  8
الشركة لدى مصلحة السجل التجا3ي 
باملحكمة االبتدائية بتما3ة تحت 3قم 

225657 بتا3يخ 7 ما23 2022.
247 P

BETA ETUDES
SARL AU

2.ت طنجة : 88672
تحويل املقر االجتماعي للشركة

حر3  عرفي  عقد  بمقت�صى   -  1
قر3   ،2022 فبراير  فاتح  في  بتما3ة 
 BETA لشركة  الوحيد  الشريك 
3أسمالها  ش.و  ش.ذ.م.م   ETUDES
بساحة  مقرها  د3هم،   100.000
 LA SENA زنقة  الروداني،  ابراهيم 
إقامة Beethoven 2 الطابق الثالث، 

شقة 82، طنجة ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
إقامة  إلى تما3ة شا3ع طا3ق بن زياد، 
املكتب   Gh2  5 عما3ة 3قم  الريحا0، 

3قم 8، الطابق الثاني.
2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بطنجة  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
3قم  تحت   2022 ما23   7 بتا3يخ 

.252670
من أجل االستخالص والشيا0

248 P

WINIDIJA
SARL AU

بتا3يخ  املؤ3خ  عقد   بموجب 
قواني0  وضعت   2022 يناير   27
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

للمشا3ك الوحيد تتميز بما يلي :
االسم االجتماعي : وينيديجا.

والتصدير  استيراد   : الهدف 
والتجا3ة في املواد الغذائية.

زنقة موالي   20  : املقر االجتماعي 
 ،8 الشقة  حسا0،  الوكيلي،  احمد 

الرباط.

الحصص : جميع الحصص نقدية 

قد3ها 10.000 د3هم 100 حصة من 

فئة 100 د3هم لصالح السيد اليا2 

العما3ي.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف املشا3ك املنفرد السيد إليا2 

العما3ي.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

لدى املحكمة التجا3ية بالرباط بتا3يخ 

9 ما23 2022 تحت 3قم 222707.

249 P

ALG AUTOMOTIVE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

971 مجموعة العهد، حي النهضة 1، 

الرباط

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم  بالرباط   2022 فبراير   8 بتا3يخ 

وضع القانو0 األسا�صي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :

.ALG AUTOMOTIVE : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الهدف االجتماعي : كراء السيا3ات 

بدو0 سائق.

3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

الشريك  لفائدة  للحصة  د3هم   100

الوحيد السيد أمي0 الراجي.

مجموعة   971  : االجتماعي  املقر 

العهد، حي النهضة 1، الرباط.

التسيير : عهد تسيير الشركة ملدة 

غير محدودة السيد أمي0 الراجي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجا3ية بالرباط يوم 22 فبراير 2022 

تحت 3قم 222269. 
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

.258089
250 P

NAKHLA VIANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
971 مجموعة العهد، حي النهضة 1 

الرباط
RC : 222987

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
قر3   2022 يناير   25 بتا3يخ  املؤ3خ 
 NAKHLA VIANDE شركة  شركاء 

ما يلي :
الذي  الحصص  جميع  تفويت 
الحسن  السيد  من  كل  يملكهما 
العيا�صي  فاطمة  والسيدة  املرفوق 
حصة بكل   250 في 3أسمال الشركة 
حصة لفائدة السيد   500 منهما أي 

محمد العيا�صي.
من   7 واملادة   6 املادة  في  تعديل 

القانو0 األسا�صي للشركة.
السيد محمد العيا�صي 1000 حصة.
على  العامة  الجمعية  وافقت 
استقالة السيد الحسن املرفوق من 
التام من  تسيير الشركة ومنحه إبراء 
تعيي0  وتم  للشركة  املسشق  تسييره 
السيدة نجاة العيا�صي كمسيرة جديدة 

للشركة وذلك ملدة غير محددة.
للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
نتيجة العتماد القرا3ات السابقة 
األسا�صي  القانو0  تحيي0  تقر3 
للشركة املرافقة على التكوين الجديد 
مسيرة  تعيي0  3أسمال  لحصص 
الجديدة  القانونية  والصفة  جديدة 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجا3ية بالرباط يوم 17 فبراير 2022 

تحت 3قم 222292.
251 P
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ALLIANCE VIANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة

971 مجموعة العهد، حي النهضة 1 

الرباط

RC : 222962

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

قر3   2022 نوفمبر   20 املؤ3خ بتا3يخ 

 ALLIANCE VIANDE شركة  شركاء 

ما يلي :

الذي  الحصص  جميع  تفويت 

يملكها السيد أمي0 الراجي في 3أسمال 

الشركة 250 حصة إلى السيد محمد 

العيا�صي.

من   7 املادة   6 املادة  في  تعديل 

القانو0 األسا�صي للشركة.

السيد محمد العيا�صي 750 حصة ؛

 250 العيا�صي  نجاة  السيدة 

حصة.

على  العامة  الجمعية  وافقت 

استقالة السيد أمي0 الراجي من تسيير 

الشركة ومنحه إبراء التام من تسييره 

السيدة  تعيي0  وتم  للشركة  املسشق 

نجاة العيا�صي كمسيرة جديدة للشركة 

وذلك ملدة غير محددة.

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

حي النهضة  سوق النهضة،   220 من 

مجموعة العهد،   971 إلى  الرباط   1 

حي النهضة 1، الرباط.

زيادة  العمومية  الجمعية  قر3ت 

في النشاط املؤسستي للشركة عملية 

مخابز املعجنات والحلويات.

نتيجة العتماد القرا3ات السابقة 

تقر3 تحي0 القانو0 األسا�صي للشركة 

الجديد  التكوين  على  املرافقة 

مسيرة  تعيي0  3أسمال  لحصص 

النشاط األسا�صي  في  جديدة وزيادة 

واملقر الجديد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية بالرباط يوم 25 يناير 2022 

تحت 3قم 222589.

252 P

MEAPOINT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
زاوية محج ايميل زوال وزنقة 3وتيل، 
الطابق 11، 3قم 29، الدا3 الشيضاء

RC : 022062
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
قر3   2022 نوفمبر   20 املؤ3خ بتا3يخ 

شركاء شركة MEAPOINT ما يلي :
التي  الحصص  جميع  تفويت 
في  بويري  سعيد  السيد  يملكها 
حصة لفائدة   500 3أسمال الشركة 

السيدة لشنى اعشوش.
من   7 واملادة   6 املادة  في  تعديل 

القانو0 األسا�صي للشركة.
السيدة لشنى اعشوش 1000 حصة.
للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريكة وحيدة.
نتيجة العتماد القرا3ات السابقة 
األسا�صي  القانو0  تحيي0  تقر3 
للشركة املرافقة على التكوين الجديد 
والصفة  جديدة  3أسمال  لحصص 

القانونية الجديدة للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بالدا3 الشيضاء يوم 9 فبراير 

2022 تحت 3قم 822205. 
253 P

STE FAST-COMPTA
SARL AU

العنوا0 : عما3ة 70 شقة 3قم 6، 
شا3ع فال ولد عمير، أكدال، الرباط

االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
قر3   2022 ديسمبر   20 بتا3يخ 

الشريك الوحيد ما يلي :
الحل املسشق للشركة.

الفتاح  الفقير عشد  تعيي0 السيد 
كمصفي للشركة.

عما3ة   : تحديد مقر التصفية ب 
70 شقة 3قم 6، شا3ع فال ولد عمير، 

أكدال، الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بالرباط تحت 3قم 222652 

بتا3يخ 7 ما23 2022. 
254 P

 STE LAMRI D’ELEVAGE DE

VOLAILLE ET D’OISEAUX
SARL

3أسمال الشركة : 100.000 د3هم

 FERME LAMRI, NZALA DE

 BNI AMAR, CR BNI AMAR MY

IDRISS ZERHOUN, MEKNES

بمقت�صى عقد عرفي املبرم بتا3يخ 

تم تأسيس شركة   2022 نوفمبر   17

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :

 STE LAMRI  : التسمية 

 D’ELEVAGE DE VOLAILLE ET

.D’OISEAUX SARL

أنواع  جميع  تربية   : الهدف 

الدواجن.

 FERME LAMRI, : املقر االجتماعي

 NZALA DE BNI AMAR, CR BNI

 AMAR MY IDRISS ZERHOUN,

.MEKNES

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تا3يخ تأسيسها النهائي 

الفسخ  أو  التمديد  حالة  عدا  ما 

السابق لألوا0.

السنة  تبتدئ   : املالية  السنة 

في  وتنتهي  يناير  فاتح  من   املالية 

22 ديسمبر من كل سنة.

مشلغ  في  محدد   : الرأسمال 

 1000 إلى  مقسم  د3هم   100.000

حصة اجتماعية من فئة 100 د3هم 

للحصة تم تسديد قيمتها كالتالي :

ب  حصة   500 العامري  فاطمة 

100 د3هم أي 50.000 د3هم ؛

الد3يسية العامري 500 حصة ب 

100 د3هم أي 50.000 د3هم ؛

 100 ب  حصة   1000 املجموع 

د3هم أي 100.000 د3هم.

القانو0  بمقت�صى   : التسيير 

األسا�صي املشا3 أعاله، عي0 السيدتي0 

فاطمة العامري والد3يسية العامري 

مسيرتي0 للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لالستثما3  الجهوي  باملركز  القانوني 

واملسجلة   2022 ما23   2 بمكنا2 

بالسجل التجا3ي 3قم 55582.

255 P

 MAJOR PRETECT
SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك واحد
3قم السجل التجا3ي 29222

إنشاء شركة
بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  وضع  تم   2022 ما23   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

تتلخص  واحد  لشريك   املحدودة 

فيما يلي :

 MAJOR PRETECT  : التسمية 

.SARL AU

الهدف االجتماعي : الحراسة.

أغرا2،  حي   : االجتماعي  املقر 
بلوك 22 3قم 5 الصافية 22، ما3تيل.
3أسمال الشركة : 100.000 د3هم.

التسيير : السيدة الشعري سعيدة، 
.U208750 3قم الشطاقة الوطنية

 29222 3قم  التجا3ي  السجل 

باملحكمة االبتدائية تطوا0.

256 P

HAEL WIND HUNTING
شركة محدودة املسؤولية
3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : 15 شا3ع األبطال، 

شقة 3قم 4، أكدال، الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

 HAEL WIND HUNTING شركة 

بتا3يخ  املسؤولية  محدودة   شركة 

17 نوفمبر 2022 ذات امليزات التالية :

تنظيم دو3ات الصيد.
من  مكو0  الشركة  3أسمال 

 1000 إلى  مقسم  د3هم   100.000

للحصة  د3هم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :
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 500 املسناوي  عشا2  السيد 

حصة ؛

 500 السيد عشد الحق حمداوي 

حصة.

الشركة مسيرة ملدة غير محدودة 

من طرف السيدة لينة املسناوي.

سنة   99 مدة الشركة محددة في 

ابتداء من تا3يخ تسجيلها في السجل 

التجا3ي.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

التجا3ية بالرباط بتا3يخ فاتح ما23 

2022 تحت 3قم 258202.

257 P

RAHTI HOTELS & RESORTS
شركة محدودة املسؤولية
3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : 15 شا3ع األبطال 

شقة 3قم 4، أكدال، الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

 RAHTI HOTELS & شركة 

RESORTS شركة محدودة املسؤولية 

ذات امليزات  7 ديسمبر 2022  بتا3يخ 

التالية :

الفندقة واالستضافة.
من  مكو0  الشركة  3أسمال 

 1000 إلى  مقسم  د3هم   100.000

للحصة  د3هم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :

 200 املسناوي  عشا2  السيد 

حصة ؛

السيد حميد مداني 220 حصة ؛

 200 السيد عشد الحق حمداوي 

حصة.

الشركة مسيرة ملدة غير محدودة 

من طرف السيدة لينة املسناوي.

مدة الشركة : محددة في 99 سنة 

ابتداء من تا3يخ تسجيلها في السجل 

التجا3ي.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

التجا3ية بالرباط بتا3يخ فاتح ما23 

2022 تحت 3قم 258202.

258 P

ALMATERRA
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : 3قم 922، الطابق 
الثاني، حي املنزه ح.ي.م، الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 
شركة ALMATERRA شركة محدودة 
الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 
امليزات  ذات   2022 فبراير   9 بتا3يخ 

التالية :
إنتاج وتسويق جميع مواد الشدو3 

والشتالت ؛
تصدير واستيراد.

من  مكو0  الشركة  3أسمال 
 1000 إلى  مقسم  د3هم   100.000
للحصة  د3هم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :
 ALMA MATER 2020 SL شركة

1000 حصة.
الشركة مسيرة من طرف السيد 
 ZAMORANO CARRIAZO

.MIGUEL ANGEL
مدة الشركة : محددة في 99 سنة 
ابتداء من تا3يخ تسجيلها في السجل 

التجا3ي.
باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 2 ما23 2022 

تحت 3قم 258262.
259 P

ASSOULI NEGOCE
SARL AU

في  املؤ3خ  العرفي  للعقد  طشقا 
شركة  تأسيس  تم   2022 يناير   15
ذات الشيانات   ASSOULI NEGOCE

التالية :
3أ2 املال : 100.000 د3هم.

املقر : عما3ة 1407 شقة 5 الطابق 
األول، عي0 عودة، تما3ة.

الحصص : 1000 حصة 100 د3هم 
لكل حصة.

كمسير  ز3وق  محمد   : التسيير 
التعريف  لشطاقة  الحامل  وحيد 
والساكن   AD57568 3قم  الوطنية 
بدوا3 السوق 11، سيدي يحيى زعير.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

األماكن العمومية،  : كراء  الهدف 

أشغال الشناء، تجا3ة حرة.
التجا3ي  بالسجل  اإليداع  3قم 

بمحكمة تما3ة بتا3يخ 22 يناير 2022 

تحت 3قم 225269.

260 P

 ARCHITECTURE

KOSMOPOLITAN AGENCY
AKA SARL

تأسيس شركة
 ARCHITECTURE : اسم الشركة

 KOSMOPOLITAN AGENCY

.)AKA( SARL

الهندسة   : االجتماعي  الهدف 

املعما3ية.

 51 العما3ة   : االجتماعي  املقر 

الشقة 9 زنقة ملويا، أكدال، الرباط.

3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 

مقسمة ل :

د3هم   100 فئة  من  حصة   500

للحصة الواحدة لفائدة السيد طا3ق 

بوجيدة ؛

د3هم   100 فئة  من  حصة   500

السيدة  لفائدة  الواحدة  للحصة 

عفاف حفص.

التسيير : السيد طا3ق بوجيدة.

3قم التقييد بالسجل التجا3ي لدى 

املحكمة التجا3ية بالرباط 258299.

261 P

LA PYRAMIDE D’OR TRANS
SARL

3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : محل حي معمو3ة 

2 1164، تما3ة

بمقت�صى عقد عرفي بتما3ة بتا3يخ 

قر3 شركاء شركة   ،2022 فبراير   28

ش.ذ.م.م  طرونس«  دوغ  ميد  »لشيرا 

شركة ذات مسؤولية محدودة ما يلي :

 100 بقيمة  حصة   500 بيع   -  1
د3هم   50.000 بمشلغ  للحصة  د3هم 
من طرف السيد طا3ق دويري لفائدة 

السيد عمر مرابط.
التجا3ي  النشاط  تغيير   -  2
للشركة من حافالت للنقل الحضري 

إلى مقاول نقل السلع.
مرابط  عمر  السيد  تعيي0   -  2
غير  زمنية  ملدة  للشركة  كمسير 

محدودة.
4 - تعديل القانو0 األسا�صي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتما3ة تحت 3قم 7620 في 

8 ما23 2022.
262 P

CEF TECH ENERGIES
SARL AU

3أسمالها : 100.000 د3هم
املقر االجتماعي : تجزئة عي0 الروز، 
3قم 222، املركز الصخيرات، تما3ة

تصفية الشركة
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�صى 
قر3   ،2022 ما23  فاتح  بتا3يخ 
شركاء شركة »2 ا ف نيش انيرجي« 

ش.ذ.م.م ش.و ما يلي :
حل لشركة »2 ا ف نيش انيرجي« 
ش.ذ.م.م ش.و وتعيي0 السيد أشرف 
السحماوي كمصفي للشركة وعنوا0 
3قم  التصفية هو تجزئة عي0 الروز، 

222 املركز، الصخيرات، تما3ة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتما3ة تحت 3قم 7620 في 

8 ما23 2022. 
263 P

شركة كابيني مكاوي
SARL AU

3أسمالها : 100.000 د3هم
املقر االجتماعي : عما3ة 3قم 20، 

الشقة 6 زنقة ايزمير، حي العلويي0، 
تما3ة

بمقت�صى عقد عرفي بتما3ة بتا3يخ 
قر3 شركاء شركة   ،2022 فبراير   14

»كابيني مكاوي« ش.ذ.م.م ش.و ما يلي :
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من  االجتماعي  املقر  تحويل   -  1
عما3ة 3قم 20، الشقة 6 زنقة ايزمير، 
حي العلويي0، تما3ة إلى املكتب 3قم 6 
إقامة تما3ة مول 2،  عما3ة ا بلوك 2 
الثاني،  شا3ع الحسن  العلويي0،  حي 

تما3ة.
2 - تعديل القانو0 األسا�صي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتما3ة تحت 3قم 7627 في 

8 ما23 2022. 
264 P

STE RIHAB CATTLE
شركة ذات مسؤولية محدودة

عنوانها ومقرها االجتماعي : دوا3 
لعيايدة والد عي�صى، الجماعة 

القروية السهول، سال
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

20229
تعيي0 مسير جديد للشركة

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم تعيي0   2022 فبراير   2 املؤ3خ في 
السيدة 3حاب  للشركة  مسير جديد 
السيد  استقالة  لقشول  تشعا  املدني 

تيما عشد القاد3.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 
 االبتدائية بسال بتا3يخ 10 فبراير 2022 

تحت 3قم 28225.
265 P

شركة كيستفالو 
 ش.م.م ذات شريك واحد

3قم 89، شا3ع باتريس ملومشا، 
الطابق الثالث، املكتب 3قم 5، 

حسا0، الرباط
تشعا ملحضر الجمع العام للشركاء 
املسجلة في   ،2022 يناير   25 بتا3يخ 
تم   2022 يناير   27 بتا3يخ  الرباط 
وضع القانو0 األسا�صي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة باملميزات التالية :

»كيستفالو«  شركة   : التسمية 
ش.م.م.

شا3ع   ،89 3قم   : التجا3ي  املقر 
الثالث،  الطابق  ملومشا،  باتريس 

املكتب 3قم 5، حسا0، الرباط.

املوضوع :
مركز لالتصال ؛

عموما جميع العمليات التجا3ية، 
وغير  العقا3ية  املالية،  الصناعية، 
في  املساهمة  يمكنها  التي  العقا3ية 

تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيدة الناجي إيما0.
الرأسمال : 100.000 د3هم موزعة 

بي0 الشركاء كما يلي :
 1000 إيما0  الناجي  السيدة 

حصة ؛
املجموع 1000 حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
3قم  تحت   2022 ما23   7 بتا3يخ 

.222629
266 P

شركة ايمبيك 
 ش.م.م ذات شريك واحد

3قم 89، شا3ع باتريس ملومشا، 
الطابق الثالث، املكتب 3قم 6، 

حسا0، الرباط
تشعا ملحضر الجمع العام للشركاء 
املسجلة في   ،2022 يناير   25 بتا3يخ 
تم   2022 يناير   27 بتا3يخ  الرباط 
وضع القانو0 األسا�صي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة باملميزات التالية :
التسمية : شركة »ايمشيك« ش.م.م.
شا3ع   ،89 3قم   : التجا3ي  املقر 
الثالث،  الطابق  ملومشا،  باتريس 

املكتب 3قم 6، حسا0، الرباط.
املوضوع :

مركز لالتصال ؛
عموما جميع العمليات التجا3ية، 
وغير  العقا3ية  املالية،  الصناعية، 
في  املساهمة  يمكنها  التي  العقا3ية 

تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد بولعيد زهير.

الرأسمال : 100.000 د3هم موزعة 
بي0 الشركاء كما يلي :

السيد بولعيد زهير 1000 حصة ؛
املجموع 1000 حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
3قم  تحت   2022 ما23   7 بتا3يخ 

.222600
267 P

SALE PHONY
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
3أسمالها : 100.000 د3هم

زنقة سعيد العلوي، إقامة زهرة 
ليمو0، عما3ة د 22، سيدي مو�صى، 

سال
تصفية الشركة

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�صى 
 2022 سبتمبر  فاتح  بتا3يخ  بالرباط 
قر3 الجمع العام االستثنائي لشركة 
املسؤولية  ذات   SALE PHONY

املحدودة ذات شريك واحد ما يلي :
حسابات  على  املصادقة   -  1

التصفية.
2 - منح إبراء تام ونهائي للمصفي.

2 - إقفال التصفية.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبتدائية ملدينة سال بتا3يخ 2 ما23 

2022 تحت 3قم 28050.
268 P

BANG TRANS
SARL

تأسيس شركة
بتا3يخ  عرفي،  عقد   بمقت�صى 
القانو0  وضع  تم   ،2022 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
محدودة وذلك تحت املعطيات التالية :

 BANG TRANS التسمية : شركة
  .SARL

الشضائع  نقل   : الشركة  غرض 
داخل املغرب.

املقر : شا3ع الحسن الثاني إقامة 
صافيوا طابق 2 شقة 8 تطوا0.

املدة : حددت مدة الشركة ب99 

في  تسجيلها  تا3يخ  من  ابتداء  سنة 

السجل التجا3ي.

بمشلغ  حدد   : الشركة  3أسمال 

 1000 مقسمة إلى  د3هم،   100.000

للواحدة،  د3هم   100 ب  حصة 

مكتتشة، محر3ة و موزعة كالتالي :  

السيد اسامة نكاد 500 حصة ؛

 500 السيد عمر الشقالي القاسمي 

حصة ؛

املجموع 1000 حصة.

تسيير مشترك للشركة   : التسيير 

من طرف :

الحامل  نكاد،  اسامة  السيد 

 L520720 3قم   الوطنية  للشطاقة 

والسيد عمر الشقالي القاسمي، الحامل 

للشطاقة الوطنية 3قم L229790  ملدة 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 

 700 اإلبتدائية ب تطوا0 تحت 3قم 

وذلك بتا3يخ فاتح ما23 2022.

سجلت الشركة بالسجل التجا3ي 

تحت 3قم 22069.
مقتطف قصد اإلشها3            

269 P

ANIMATION GOLD
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بتا3يخ  الشركاء  قرا3   بموجب 

تقر3 تأسيس شركة  يناير 2022   28

ذات مسؤولية محدودة. وتشعا لذلك 

فإنها تتكو0 من السيد الزايخ محمد 

والسيد صابري محمد.

نشاط الشركة :

تسيير مالعب القرب ؛

تنظيم التظاهرات الرياضية.

عي0  تجزئة   : الشركة  مقر 

العتا3يس إقامة 3قم 202 الشقة 3قم 

4 الطابق الثاني، الصخيرات تما3ة.
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 ANIMATION  : الشركة  تسمية 

.GOLD SARL

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
3أ2 املال : حدد في 100.000 د3هما 

مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

د3هم للواحدة. 

الزايخ  السيد   : والتوقيع  التسيير 

محمد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 االبتدائية بتما3ة بتا3يخ 7 ما23 2022 

تحت 3قم 225502.         
وهذا بمثابة مقتطف وبيا0  

270 P

KASBA TRANS EXPRESS
SARL AU 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرا3  بموجب 

تقر3 تأسيس   2022 يناير   17 بتا3يخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

فإنها  لذلك  وتشعا  واحد.  بشريك 

تتكو0 من السيد مصطفى برهوش.

 KASBA TRANS :تسمية الشركة

.EXPRESS SARL AU

نشاط الشركة :

املتعلقة  غير  الشضائع  نقل 

بالشركة للغير في املغرب والخا3ج.

الكو3ة  دوا3   75  : الشركة  مقر 
املتجر 3قم 202 حي يعقوب املنصو3 

الرباط.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
د3هما   100.000  : املال  3أ2 

مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

د3هم للواحدة. 

التسيير التوقيع : السيد مصطفى 

برهوش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 9 ما23 2022 

تحت 3قم 258097.
وهذا بمثابة مقتطف و بيا0 

271 P

LADYFASHIONBYH
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرا3  بموجب 

تأسيس  تقر3   2022 يناير   4 بتا3يخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

فإنها  لذلك  وتشعا  واحد.  بشريك 

تتكو0 من السيدة حكيمة نطيفي.

  : الشركة  تسمية 

.LADYFASHIONBYH SARL AU

نشاط الشركة :

استيراد وتصدير ؛

التجا3ة في املالبس الجاهزة.

: 08 شا3ع فال ولد   مقر الشركة 

عمير الشقة 3قم 1 اكدال الرباط.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
3أ2 املال :  10.000  د3هما مقسم 

د3هم   100 بقيمة  حصة   100 على 

للواحدة. 

التسيير التوقيع : السيدة حكيمة 

نطيفي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 التجا3ية بالرباط بتا3يخ 9 ما23 2022 

تحت 3قم 258079.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا0 

272 P

ائتمانية السفياني

22، شا3ع محمد الخامس، عما3ة السنتي�صي، 
3قم 71، مكنا2

الهاتف : 52/ 07 55 51 025

الفاكس : 16 88 52 025

 STE NOUVELLE DE

NEGOCE
SARL

إنهاء تصفية الشركة
العام  الجمع  مداوالت  بمقت�صى 

نوفمبر   20 يوم  املؤ3خ  االستثنائي 

 STE NOUVELLE DE 2022 لشركة
NEGOCE SARL 3أسمالها 625.000 

تجزئة   : االجتماعي  ومقرها  د3هم، 

 ،2 املحل   ،9 ا  عما3ة   1 املنصو3 

مكنا2 تم االتفاق على ما يلي :

املكلف  محمد  يحيا  السيد   -  1
بهذه التصفية قدم إحصاءات شركة 
 STE NOUVELLE DE NEGOCE
السادة  قر3  املناقشة  وبعد   SARL
الشركة  تصفية  إنهاء  الشركاء 
املذكو3ة أعاله، وأيدوا بدو0 قيد وال 
قدمها  التي  اإلحصاءات  هذه  ذخر 
السيد يحيا محمد الذي حقق هذه 

التصفية.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجا3ية بمكنا2 يوم 8 ما23 2022 

تحت 3قم 71.
273 P

 STAB STUDIO
ARCHETECTURE

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
السجل التجا3ي : 225669 تما3ة

شركة محدودة املسؤولية
بمقت�صى القانو0 األسا�صي املؤ3خ 
تقر3 تأسيس   2022 يناير   28 بتا3يخ 
 STAB STUDIO اسم  شركة تحمل 
محدودة    ARCHETECTURE

املسؤولية خاصيتها كالتالي :
 STAB STUDIO  : التسمية 
محدودة   ARCHETECTURE

املسؤولية.
الشركة تما23 نشاطها   : الهدف 

باملغرب وخا3جه.
الهندسة املعما3ية.

والتخطيط  الداخلي  التصميم 
والتصميم الداخلي.

الخاصة  الشناء  تقنيات  جميع 
واملرافق  الكهربائية،  )الد3اسات 
الفني  والرسم  والنحت  الصحية، 
املعما3ية،  الهندسة  في  املدمج 
واملناظر  والداخلية  والديكو3، 
وتخطيط  والطشوغرافيا،  الطشيعية، 
إلى  املوكلة  واملهام  والخبرة،  املد0، 

منسقي املوقع(.
واملواصفات  الخطط  وضع 
األعمال  وجميع  والقياسات، 
التوضيحية، وإنتاج النمادج وكذلك 
التخطيطية  الد3اسات  جميع 
والتخطيطية الحضرية والطشوغرافيا 

وأو اإلجتماعية اإلقتصادية.

مقاول أعمال مختلفة.

االستيراد والتصدير.

تركيب الكهرباء الصناعية واملشاني 

وتركيب الششكات واالتصاالت.

املشا3كة املشاشرة أو غير املشاشرة 

للشركة في جميع العمليات التجا3ية 

التي قد تكو0 مرتشطة بأحد األشياء 

املذكو3ة أعاله.

شركات  إنشاء  طريق   عن 

جديدة  مؤسسات  أو  عدادات  أو 

املساهمة  أو عن طريق  نوع  أي   من 

  أو اإلكتتاب  أو شراء األو3اق املالية 

أو الحقوق اإلجتماعية أو االندماجات 

أو املشا3يع املشتركة أو غير ذلك.

التطوير العقا3ي.

العمليات  جميع  أعم،  وبشكل 

التجا3ية والصناعية واألو3اق املالية 

بشكل  املتعلقة  واملالية  والعقا3ية 

مشاشر أوغير مشاشر باألشياء املذكو3ة 

أو التي من املحتمل أ0 تعزز  أعاله، 

أي  وكذلك  وتطويرها  تحقيقها 

مشا3كة مشاشرة أو غير مشاشرة بأي 

شكل من األشكال في الشركات السعي 

و3اء أهداف مماثلة أو ذات صلة.

الشركة  مقر   : اإلجتماعي  املقر 

حدد في العنوا0 التالي شا3ع إد3يس 

الطابق   2 شقة  كوثر  إقامة  األول، 

الثاني حي النهضة تما3ة.

املدة القانونية : تأسست الشركة 

تا3يخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.

3أسمال   : اإلجتماعي  الرأسمال 

الشركة حدد في مشلغ 100.000 د3هم 

 100 من  حصة   1000 إلى  قسمة 

ويمثل  كليا  دفع  حصة  لكل  د3هم 

مساهمة أنجزت نقدا لفائدة الشركة 

من طرف :

 50.000 الساخي  طا3ق  السيد 

د3هم.
السيد أمي0 محمد باجي  50.000 

د3هم.
بالكامل  الحصص  هذه  تدفع   

وتخصص كلها للشركة.
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السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

طا3ق الساخي القاطن بإقامة النجاح 

عما3ة9، شقة 2 تما3ة املغرب، مغربي 

فبراير   27 بتا3يخ  مزداد  الجنسية 

2985 بالرباط املغرب حامل للشطاقة 

.LT802267 الوطنية 3قم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التجاي 

بتما3ة تحت 3قم 7622.

274 P

STE. MC IMMO
ش.م.م

في مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

الشركة  قر3 شركاء   2022 فبراير   8  

ما يلي :

الحل املسشق للشركة.

معروفي  هند  السيدة  تعيي0 

مصفية للشركة.

تعيي0 مقر الشركة مكا0 للتصفية 

أكدال   4 األبطال شقة  شا3ع   15  (

الرباط(.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   2022 ما23   9 يوم 

.222766

275 P

JAMAMA
بحسب محضر اجتماع الجمعية 

بتا3يخ العادية  غير   العمومية 

بتا3يخ واملسجل   2022 يونيو   22   

الشركة  بمقر   2022 نوفمبر   17  

الرئي�صي فقد تقر3 :

تحديث النظام األسا�صي للشركة.

 228 تحويل املقر اإلجتماعي القديم 
املكتب 3قم   2 زنقة العرعا3 الطابق 

6 الدا3الشيضاء إلى املقر الجديد 287 

شا3ع محمد الخامس الرباط.

املحكمة  لدى  التصريح  تم 

عدد  تحت  بالدا3الشيضاء  التجا3ية 

.820502

276 P

ASIA ENGINES  
SARL AU

بيع الحصص
نقل املقر اإلجتماعي

تشعا للجمع العام العادي املنعقد 

شركاء  قر3   2022 يناير   25 بتا3يخ 

ش.م.م   ASIA ENGINES شركة 
ومقرها  د3هم   200.000 3أسمالها 

حي   82 مكر3 3قم   4 اإلجتماعي أمل 

يعقوب املنصو3 الرباط ما يلي :

املوافقة على تفويت كل الحصص 

اإلجتماعية املكونة لرأ2 مال الشركة 

السيد  من  كل  ملك  في  كانت  والتي 

بهيج عشد الكريم والسيد بهيج محمد 

وتشعا  3شيد  بوغالب  السيد  لفائدة 

ليصشح  الشركة  تسيير  تغيير  لذلك 

السيد بوغالب 3شيد املسير الوحيد 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

للشركة  اإلجتماعي  املقر  نقل 
يعقوب  حي   78 3قم   2 ج  بلوك  إلى 

املنصو3 الرباط.

تعديل النظام األسا�صي.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

ما23   9 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222778.
من أجل اإلستخالص والشيا0
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SOCIETE GARANGO TRAV
SARL

S.A.R.L

 AU CAPITAL DE : 200.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 06 AV. OKBA

2ER ETAGE N°2 AGDAL

بيع الحصص وتغيير املقر اإلجتماعي
بمقت�صى عقد عرفي حر3 بتما3ة 

عقد  تم   2022 ديسمبر   8 بتا3يخ 

جمع العام اإلستثنائي بعد املناقشة 

القرا3ات  االتخاد  تم  األ3اء  وتشادل 

التالية :

بيع الحصص : تم بيع 100 حصة 

من طرف السيد الكردة عزيز للسيد 

املعطي زايد.

إلى الطابق  التجا3ي  تحويل املقر 
يعقوب   225 األول شا3ع وجدة 3قم 

املنصو3 الرباط.
تحديث النظام األسا�صي.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
تحت  بالرباط  التجا3ية  املحكمة 
 2022 فبراير   7 222720بتا3يخ  3قم 

السجل التجا3ي 3قم 209805.
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 L’A.B.C
 L’AGENCE BUREATIQUE ET

 COMMERCIALE 59 AVENUE
 ABDERRAHMAN BOUABID TABRIQUET

 SALE

TEL : 05.27.85.26.25

FAST RIDER
S.A.R.L

مقرها اإلجتماعي : 4 شا3ع نابولي 
تجزئة 4 سكتو3 17 بلوك حي 

الرياض الرباط
العام  الجمع  محضر  على  بناء 
ديسمبر   15 في  املنعقد  اإلستثنائي 

2022 تقر3 ما يلي :
تفويت   : الحصص  تفويت 
السيد  من  اململوكة  الحصص 
تمثل  والتي  الدين  حمل  منصف 
السيد محمد 3ضا  إلى  سهما   1000
عشد  والسيد  سهما   500 القشالي 

الفتاح العزاوي 500 سهما.
من   7 الفصل  تغيير  تم  وبذلك 

القانو0 األسا�صي.
للشركة   القانوني  الشكل  تغيير 
تغيير الشكل القانوني للشركة ليصشح 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
من   1 الفصل  تغيير  تم  ويذلك 

القانو0 األسا�صي.
السيد  املشا3ك  املسير  استقالة 

التهامي حمل الدين مع إبراء الذمة.
و22   22 وبذلك تم تغيير الفصل 

من القانو0 األسا�صي.
السيد   : جدد  مسيرين  تعيي0 
محمد 3ضا القشالي الحامل للشطاقة 
والسيد   K056220 3قم  الوطنية 
عشد الفتاح العزاوي الحامل للشطاقة 

.K272228 الوطنية 3قم

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 
بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
بتا3يخ 20 ديسمبر 2022 تحت عدد 

.00222222027222
مقتطف وبيا0 النشر

مسير الشركة
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FIBROPTIQUE
شركة محدودة املسؤولية

في  العرفي  العقد  تسجيل  تا3يخ 
11 نوفمبر 2022 بتما3ة والتي تحمل 

الخصائص التالية :
الهدف اإلجتماعي :

 تركيب االلياف الشصرية.
3أسمال الشركة : 100000 د3هم 
فئة  من  حصة   1000 إلى   مقسمة 
د3هم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشكل التالي :
السيد دوخري نبيل 500 حصة.
السيد مغيوم 3شيد 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.
زنقة  مكر3   22  : املقر اإلجتماعي 

لشنا0 الرقم 20 املحيط الرباط.
التسيير : السيد دوخري نبيل.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 
.258522
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SNACK H.A
S.A.R.L

في  العرفي  العقد  تسجيل  تا3يخ 
تحمل  والتي  بتما3ة   2022 فبراير   5

الخصائص التالية :
الهدف اإلجتماعي : 

مطعم.
3أسمال الشركة : 100000 د3هم 
فئة  من  حصة   1000 إلى   مقسمة 
د3هم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشكل التالي :
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السيد عادل منقا3 500 حصة.
 500 زكيف  حسنية  السيدة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.
الوفاق  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 

متجر 3قم 2279 3قم 2 تما3ة.
املسير : السيد عادل منقا3.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 
.225589
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MOORISH BUSINESS FIRST

ARTI  AGHMIZ  مقاولة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتا3يخ  بمقت�صى عقد عرفي حر3 
25 فبراير 2022 في الرباط، تم تحرير 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
املميزات  تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية :
  ARTI مقاولة   : التسمية 
مسؤولية  ذات  لشركة   AGHMIZ

محدودة بشريك وحيد.
الهدف :

صناعة تقليدية.
التجا3ة.

تقديم الخدمات.
ضاية  زنقة   6  : اإلجتماعي  املقر 
أكدال   16 عوا الطابق الرابع الشقة 

الرباط.
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تا3يخ تأسيسها النهائي.
ب  يقد3   : الشركة  3أسمال 
 100 إلى  مقسم  د3هم   10.000.00
للواحدة  د3هم   100 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :
السيد محمد أغميز 100 حصة.

تسير الشركة   : التسيير واإلمضاء 
السيد  ملدة غير محدودة من طرف  
ملزمة  الشركة  تصشح  محمدأغميز 

بتوقيع السيد محمد أغميز.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
22 ديسمبر من كل سنة.

بعد اقتطاع 5%   : تقسيم األ3باح 
كاحتياط قانوني، يوزع الشاقي حسب 

قرا3 الشركاء.
التسجيل : تم التسجيل باملحكمة 
التجا3ية للرباط يوم 10 ما23 2022 

تحت الرقم 258505.
ملخص من أجل النشر
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  Société MAXI RETAIL
 SARL

 Au capital de 20.000 Dhs
RC N° 220702

بمقت�صى عقد عرفي حر3 بتما3ة   
قر3 الجمع العام  11فبراير2022,  في 
االستثنائي لشركة MAXI RETAIL ش 
م م 3أ2 مالها 10.000 د3هم, مقرها 
بركوال  اقامة   28 تما3ة  في  الرئي�صي 

شا3ع موالي الرشيد، ما يلي :
مليكة  دوليزل  السيدة  -استقالة 
املسير  عدوي  زياد  السيد  وأصشح 

الوحيد للشركة ملدة غير محددة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد   
االبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 
تحت  ما202223,   7 بتا3يخ  بتما3ة 

3قم 7619.
283 P

OUHAMS
SARL

 تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 
وضع قانو0 أسا�صي   2022 فبراير   9
التي  املسؤولية  محدودة  لشركة 

تحمل الخصائص التالية :
.OUHAMS SARL : التسمية

املقر الرئي�صي : شاع السالم 3قم 7 
مركز اليعقوبية حي يعقوب املنصو3 

الرباط.
النشاط  :

تجا3ة الخضا3 واألسماك الطازجة 
واملجمدة والدواجن بالجملة.

الرأسمال : 10.000.00 د3هم.

من  وإدا3تها  الشركة  تسيير  يتم 
قشل السيد سعيد املنجلي ملدة غير 

محدودة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ما23   9 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت الرقم 1696.
3قم السجل التجا3ي : 258509.
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STE. JARRAD
SARL AU

إعال0 عن إنشاء شركة
 20 بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تأسيس  تم  بالسما3ة   2022 يناير 
شركة STE. JARRAD SARL AU ذات 

املميزات التالية :
 STE. JARRAD SARL  : التسمية 

.AU
زنقة  ملتقى   : اإلجتماعي  املقر 
افكا3يش وزنقة حمادي ولد حشدي 

3قم 22 السما3ة.
الرأسمال : 100.000.00 د3هما.

الهدف :
 صناعة قطع من الخشب والفلي0.
الجراد  واحد  شريك   : الشركاء 

محمد.
املدة : 99 سنة ابتداء من التقييد 

بالسجل التجا3ي.
تدا3 الشركة من طرف   : التسيير 

السيد محمد الجراد.
السجل : 2607.
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SUNREDA
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال اإلجتماعي : 200.0000.00 
د3هم

املقر اإلجتماعي : 15 شا3ع األبطال 
أكدال الرباط

بقرا3 الشريك الوحيد للشركة تم 
ما يلي :

3فع 3أسمال   2022 يناير   17 يوم 
إلى  د3هم   10.000.00 من  الشركة 
حساب  بإدماج  د3هم   200.000.00
الشريك الوحيد الذي هو مفتوح عند 

الشركة.

اسقالة السيد حسن عشد القاد3 
املسير الحالي.

تعيي0 السيد حسن 3ضا كمسير 
مع  غير محددة  ملدة  للشركة  جديد 

جميع الصالحيات لتسيير الشركة.
يوم 11 فبراير 2022 تحويل املقر 
 15  : اآلتـي  العنوا0  إلى  اإلجتماعي 

شا3ع األبطال أكدال الرباط.
للشركة  األسا�صي  القانو0  إذابة 

بتغيير الشنود 7-6 و22.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
املشا3  للتعديالت  بالرباط  التجا3ية 
3قم  التجا3ي  السجل  في  أعاله 

.222252
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بالرباط بتا3يخ يوم 17 فبراير 

2022 تحت 3قم 2272/222269.
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 MY. BATI TRAV PRO 
 SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى   I-  
تمت   ، ما202223   8 يوم  بالرباط 
لشركة  التأسي�صي  القانو0  صياغة 
محدودة املسؤولية ، لها الخصائص 

التالية :
 MY. BATI TRAV PRO  :التسمية

الهدف :
أعمال الشناء.

 التجا3ة.
ابن  شا3ع    59: االجتماعي  املقر 

سينا شقة 3قم 11  اكدال الرباط.
سنة إبتداءا من تا3يخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
حدد 3أسمال الشركة  الرأسمال: 

في مشلغ 100.000 د3هم.
اإلدا3ة: عهد تسيير الشركة السيد 

يونس زنيبر.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 22 ديسمبر.
تم اإليداع القانوني وتسجيل   II-
التجا3ي  بالسجل  الشركة 
بتا3يخ  بالرباط،  التجا3ية   للمحكمة 

8 ما202223، تحت 3قم  222725.
287 P



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5118

 MAROC MEDICAL
EQUIPEMENT

3أسمالها التجا3ي: 10.000.00 د3هم
املقر اإلجتماعي :تجزئة ا3مل عما3ة 
3قم 41 شقة 3قم 1 الطابق السفلي 

هرهو3ة الصخيرات تما3ة
السجل التجا3ي بتما3ة حت 3قم 

228895
لشركاء  محضر  بمقت�صى 
 MAROC MEDICAL شركة 
ذات  شركة   EQUIPEMENT
بتا3يخ املنعقد  محدودة   مسؤولية 
العام الجمع  قر3   2022 فبراير   4   

ما يلي :
أصشح  الذي  الشركة  اسم  تغيير 
 ROZA MAROPC اعتشا3ا من اليوم
ووفقا   DERMA EQUIPEMENT
لذلك تم تعديل  املادة 2 من النظام 

األسا�صي.
املادة  تعديل  العام  الجمع  قر3 
الجديد  العنوا0  إلى  الشركة  ونقل 
وشا3ع  الثاني  الحسن  شا3ع  زاوية 
إيرا0 تجزئة الرغاي 2 عما3ة  3قم 2 
املركز  الثاني  الطابق   7 3قم  الشقة 

تما3ة.
العقد  تحيي0  تم  لذلك  ونتيجة 

العرفي للشركة.
هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الوثائق 
تحت   2022 ما23   9 بتا3يخ  بتما3ة 

3قم 7620.
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FARTIMA EL BAZ  CHERKAB

 EXPERT INTERPRETE TRADUCTRICE

 ASERMENTEE AGREE PRES LA COUR

 D’APPEL

 LES TRIBUNAUX ET LES CONSULATS

ARABE &FRANCAIS

فيداكو

 شركة محدودة املسؤولية 

3أسمالها : 100.000 د3هم

عضو بهيئة الخبراء املحاسشي0
زنقة مصطفى املعاني 3قم 257 الدا3الشيضاء

G VU
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
 ذات شريك وحيد

3أسمالها : 100.000د3هم

مقر التصفية : الدا3الشيضاء زنقة 
عي0 حرودة 3قم 22 د3ج أ الطابق 
الساد2 إقامة ياسمي0 حي 3اسي0

2.ت : الدا3الشيضاء 260769
قفل التصفية

مؤ3خ  عرفي  عقد  بموجب 
بالدا3الشيضاء في 22 ديسمبر 2022، 
 SELMA قامت السيدة سلمى قشاج 
KABBAJ، الشريكة الوحيدة للشركة 

املسماة G VU بما يلي :
النهائي  الحساب  على  املوافقة 

للتصفية.
معاينة قفل التصفية .

منح اإلبراء للمصفي.
إنهاء مهام املصفي.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
التجا3ية  باملحكمة  الضشط  بكتابة 
بالدا3الشيضاء في فاتح ما23 20222 

تحت عدد 820967.
عن موجز وبيا0

املصفية سلمى القشاج
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FARTIMA EL BAZ  CHERKAB
 EXPERT INTERPRETE TRADUCTRICE
 ASERMENTEE AGREE PRES LA COUR

 D’APPEL
 LES TRIBUNAUX ET LES CONSULATS

ARABE &FRANCAIS
فيداكو

 شركة محدودة املسؤولية 
3أسمالها : 100.000 د3هم

عضو بهيئة الخبراء املحاسشي0
زنقة مصطفى املعاني 3قم 257 الدا3الشيضاء

 CARA DIAMANTAIRE
SARL

شركة محدودة املسؤولية 
3أسمالها : 100.000.00د3هم

مقر الشركة : 1، زنقة النو23 متجر 
2، فيرم بروطو0 حي بوسيجو3 

الدا3الشيضاء
2.ت : الدا3الشيضاء 062.622
تفويت حصص تابعة للشركة 

نقل مقر الشركة
مؤ3خ  عرفي  عقد  بموجب 
بالدا3الشيضاء في فاتح فبراير 2022، 
لحري�صي  ثو3ية  السيدة  فوتت 
لفائدة  ،TOURIA LAHRICHI

 500  PRIME HOLDING الشركة   

 100 فئة  من  للشركة  تابعة  حصة 

التي كانت تملكها  د3هم لكل حصة، 

.CARA DIAMANTAIRE في الشركة

في  مؤ3خ  عادي  غير  قرا3  حسب 

بما  قام الشركاء  فاتح فبراير2022، 

يلي :

حصة   500 بتفويت  اإلشهاد 

 PRIME تابعة للشركة لفائدة شركة

.HOLDING

من  و7   6 الشندين  تحرير  تعديل 

النظام األسا�صي.

األسا�صي  النظام  تقني0  إعادة 

للشركة التي أصشحت شركة محدودة 

املسؤولية.

زنقة   ،1 إلى  الشركة  مقر  نقل 

فيرم بروطو0 حي   ،2 النو23 متجر 

بوسيجو3 الدا3الشيضاء.

النظام  من   4 الشند  تعديل 

األسا�صي.

تزكية السيدة ثو3ية لحري�صي في 

مهامها كمسيرة.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

التجا3ية  باملحكمة  الضشط  بكتابة 

 2022 ما23   2 في  بالدا3الشيضاء 

تحت عدد 825257.
عن موجز وبيا0

املسيرة : السيدة ثو3ية لحري�صي
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داي تربيغ
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
محر3  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم   2022 ماي   28 بتا3يخ  بالرباط 

تأسيس شركة لها الخصائص التالية:

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

التسمية : داي تربيغ.

الغرض :

 نقل للسياحة.

املقر اإلجتماعي : شا3ع املجاز3 3قم 

14 العكا3ي الرباط.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها في السجل التجا3ي.

 100.000  : 3أ2 املال اإلجتماعي 

حصة   1000 إلى  مقسم  د3هم 

إجتماعية من فئة 100 د3هم للحصة 

الواحدة.

التسيير : كمسير للشركة ملدة غير 

تون�صي  الفتاح  عشد  السيد  محددة 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.A606207 3قم

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجا3ية بالرباط 

تحت 3قم 255222.

291 P

شركة ميما إفينت 
شركة ذات مسؤولية محدودة

محر3  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم   ،2022 ماي   11 بتا3يخ  بالرباط 

تاسيس شركة لها الخصائص التالية:

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

التسمية : ميما افينت.

الغرض : مقهى.

املقر االجتماعي : حي البريد بلوك أ 

3قم 58 ح ي م الرباط.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها في السجل التجا3ي.

 100.000  : االجتماعي  3اسمال 

حصة   1000 الى  مقسم  د3هم 

اجتماعية من فئة 100 د3هم للحصة 

الواحدة.

التسيير : كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة :

السيد عشد الفتاح تون�صي الحامل 

3قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.A606207

االيداع  تم   : القانو0  االيداع 

القانوني باملحكمة التجا3ية بالرباط، 

تحت 3قم 255202.

292 P
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STE DCM TRAINING
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالرباط   ،2022 فبراير   17 بتا3يخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 
املحدودة تحمل الخصائص التالية :

.DCM TRAINING : التسمية
الهدف : التكوين التد3يب.

زنقة   54  : التجا3ي  العنوا0 
تانسيفت شقة 3قم 1 اكدال الرباط.
الراسمال : حدد 3اسمال الشركة 
في 100.000 د3هم مقسمة الى 1000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
تم تعيي0 السيد طا3ق   : التسيير 
يونس 3اعموش كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
املدة : 99 سنة من تا3يخ التاسيس 

النهائي.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
22 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االلى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.
التجا3ي  السجل  في  التقييد  تم 
باملحكمة التجا3ية بالرباط تحت 3قم 

258002 بتا3يخ 8 ما23 2022.
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STE GRAND PERE NEGOCE
SARL AU

وبموجب   2022 فبراير   7 بتا3يخ 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
 ،2022 فبراير   14 بتا3يخ  بالرباط 

تقر3 ما يلي :
العنوا0  الى  الشركة  مقر  تحويل 
مطاع  االوالد  3ياض  تجزئة   : التالي 

سكتو3 1 3قم 582 تما3ة.
توسيع النشاط التجا3ي للشركة 
مطعم،   : التالية  االنشطة  ليشمل 

مخبزة، حلويات ومقهى.
قانو0  من  و4   2 الشنود  تعديل 

الشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
بالرباط بتا3يخ 8 ما23 2022، تحت 

3قم 222692.
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 STE WORLD CLASS WORK
SARL AU

 SIEGE : N°000 QUARTIER
 ADMINISTRATIF SIDI ALLAL

BAHRAOUI
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 
 ،2022 ما23   2 الغير العادي بتا3يخ 

تم اقرا3 ما يلي :
الراسمال االجتماعي لشركة  3فع 
د3هم   100.000 من  كالص  و3د 
الى  مقسم  د3هم   1.000.000 الى 
قيمتها  اجتماعية  حصة   10.0000

100 د3هم.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة  
بتا3يخ بالخميسات   االبتدائية 

 7 ما23 2022، تحت 3قم 104.
295 P

ائتمـــانيــة ســـوفيكـــا2

 ش م.م. 

(SOFIGAS – SARL(

 CENTRE DES SCIENCE DE 
 SOUTIEN ET FORMATION

 PRIVE
شركة ذات مسوؤلية محدودة

تاسيس شركة
 28 بتا3يــــخ  عرفي  عقـــد  بمقت�صى 
وضع  تم  حيث  بسال،   2022 يناير 
التأسي�صي لشركة محدودة  القانو0 

املسؤولية  ش م م، مميزتها كالتالي:
: شركة  الشكــل القانوني للشركة 

محدودة املسؤولية - ش م م.
 التسميـــة:  مركـــــــز عـلــــــــوم التكويــــــــن 

والدعـــــــــم الخــــــــاص«
 CENTRE DES SCIENCE DE
 SOUTIEN ET FORMATION

PRIVE
د3و2   : االجتماعــــــي  الهـــدف 
تحضير  الدعم والتقوية و التكوين، 

الطلشة و التالميذ لالمتحانات.
لتقديم  دعوة  أي  في  املشا3كة 
أو  املغربية  السوق  في  املعطاءات 

الدولية املتعلقة لغرض الشركة.
براءات  جميع  على  الحصول 
التجا3ية  والعالمات  االختراع 
عليها  والحصول  والعمليات 

واستخدامها. 

3قـــــــم   4 االجتماعي:القطــــاع  املقر 
622 حي السالم  ســــــــــال  . 

مدة الشركة : 99 سنة.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمـــال 
إلى  مقسمة  د3هم   100.000 مشلــغ 
د3هم     100 فئـــــة  من  حصة   1000
حر3ت  و  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف:
 500 الســـــــــو3ي:    نــــوفل  السيـــد 

حصـــــــــة،        
السـيــــــدة  جهاد املصشاحي  :    500  

حصـــــــة،
جهاد  السـيــــــدة   التسيـيـــر: 
للشركة ملدة  تعتبر مسيرة  املصشاحي 

غير محدودة، 
تبتـــدئ من    : السنة االجتماعية 
كل  من  دجنشــــــر   22 إلى   يناير  فاتح 

سنـــة.
اإليداع  تـــــــم   : القانوني  اإليــــــداع 
باملحكمة  الضشط  بكتابــة  القانوني 
  28022 3قــــــم  تحت  بسـال  االبتدائية 

بــــــتا3يـــخ 20  فبراير 2022.
عن النسخة والنص

  ائتمـــــــــانيــة الكوادي أيوب وسلمى ) سوفيكا2( . 
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ائتمـــانيــة ســـوفيكـــا2 
ش م.م. 

(SOFIGAS – SARL(
3قـــــــم 28 إقامة جنا0 عالل شا3ع طا3ق بن 

زياد – تما3ة

مكتـــــب املحاسشة

  STE  ANKANET
شركة ات مسؤوليةة محدودة 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

 22 بتا3يخ  بمقتضـى عقد عرفي   
تم  حيث  بالرباط،   2022 ديسمبر 
لشركة  التأسي�صي  القانو0  وضع 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ش. م. م. و ، مميزتها كالتالي:
: شركة  الشكــل القانوني للشركة 
الشريك   ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد - ش م م، ش.و.           
 ANKANET «  التسميــــة:  أنقـــــة نيـــت
تنظيـــــــف واجهة  الهـــدف االجتماعي:  

املحالة : من  متاجـــــــــر وشقــــق.....

بصفة عامة كل العمليات املالية، 
أو  مشاشر  بشكل  املرتشطة  التجا3ية 
وكذا  الشركة  بموضوع  مشاشر  غير 
تنمية  شأنها  من  التي  العمليات 

الشركة. 
 20 العمــا3ة  االجتماعي:  املقر 
الشقــــة 8 شــــا3ع موالي أحمد لوكيلي 

حســــا0  الربـــــاط.         
 99 الشـــركة:  مـــــــدة 

سنــة،           
في  حدد  االجتماعي:  الرأسمـــال 
إلى  مقسمة  د3هم   100.000 مشلغ 
د3هـــــم     100 فئة  من  حصة   1000
حر3ت  و  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف:
 : السيـــــــــــــــد إبــــــراهيـــــــــــم اد الحســـــن 

1000 حصـــــــــــــة،                
الحســـن   اد  إبــــــــــراهيم  التسيـيـــر: 
غيـــر  ملدة  الشركة   مسيـــر  يعتبر 

محدودة،    
تبتـــدئ من    : السنة االجتماعية 
كل  من  دجنشــــــر   22 إلى   يناير  فاتح 

سنــــــــــــــــــــــــــة.
اإليداع  تـــــــم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضشط  بكتابة  القانوني 
التجا3ية بالرباط تحت 3قــــــم 222620        

بتا3يــــــــــــخ 7 ما23 2022.
عن النسخة والنص

  ائتمـــــــــانيــة الكوادي أيوب وسلمى
 ) سوفيكا2( 
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ائتمـــانيــة ســـوفيكـــا2
 ش م.م.

(SOFIGAS – SARL( 
3قـــــــم 28 إقامة جنا0 عالل شا3ع طا3ق بن 

زياد – تما3ة
مكتـــــب املحاسشة

STE   OCEAN INGENIERIE
 شركـــــة ذات مسؤولية محدودة

ش.م .م،ش. و.
 تأسيس شركـــةــ

 22 بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقتضـى 
تم  حيث  بالرباط،   ،2022 ديسمبر 
لشركة  التأسي�صي  القانو0  وضع 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ش. م. م. و ، مميزتها كالتالي:
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: شركة  الشكــل القانوني للشركة 
الشريك   ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد - ش م م، ش.و.          
الهنـــــــد�صي   املحيط   : التسميــــة 

.OCEAN INGENIERIE
الهـــدف االجتماعي: التجا3ة بصفة 

عامــــة التجا3ة و االستيراد.
بصفة عامة كل العمليات املالية، 
أو  مشاشر  بشكل  املرتشطة  التجا3ية 
وكذا  الشركة  بموضوع  مشاشر  غير 
تنمية  شأنها  من  التي  العمليات 

الشركة. 
 20 العمــا3ة  االجتماعي:  املقر 
الشقــــة 8 شــــا3ع موالي أحمد لوكيلي 

حســــا0  الربـــــاط.         
مدة الشركة : 99 سنة.         

في  حدد  االجتماعي:  الرأسمـــال 
إلى  مقسمة  د3هم    100.000 مشلغ 
د3هـــــم     100 فئة  من  حصة   1000
حر3ت  و  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف:
 : السيـــــــــــــــد إبــــــراهيـــــــــــم اد الحســـــن 

1000 حصـــــــــــــة،                
الحســـن   اد  إبــــــــــراهيم  التسيـيـــر: 
غيـــر  ملدة  الشركة   مسيـــر  يعتبر 

محدودة،    
تبتـــدئ من    : السنة االجتماعية 
كل  من  دجنشــــــر   22 إلى   يناير  فاتح 

سنــــــــــــــــــــــــــة.
اإليداع  تـــــــم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضشط  بكتابة  القانوني 
التجا3ية بالرباط تحت 3قــــــم 222662        

بتا3يــــــــــــخ 7 ما23 2022.
عن النسخة والنص

ائتمـــــــــانيــة الكوادي أيوب وسلمى

 ) سوفيكا2(
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ائتمـــانيــة ســـوفيكـــا2 

ش م.م.

(SOFIGAS – SARL( 

3قـــــــم 28 إقامة جنا0 عالل شا3ع طا3ق بن 

زياد – تما3ة

 مكتـــــب املحاسشة 

 STE MAROC 
TECHNOLOGIE SAB

شركـــــة ذات مسؤولية محدودة- 
ش.م .م،ش. و.
تأسيس شركـــــة

 17 بتا3يخ  عرفي  عقـــد  بمقت�صى 
وضع  تم  حيث  تمــــا3ة،   2022 يناير 
التأسي�صي لشركة محدودة  القانو0 
املسؤولية  ذات الشريك  الوحيد ش 

م م، ش و، مميزتها كالتالي:

: شركة  الشكــل القانوني للشركة 

الشريك   ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد - ش م م، ش.و.           

ساب     مــــــــــغرب تكنولوجي   التسميــــة: 

.MAROC TECHNOLOGIE SAB

الشناء   : االجتماعي  الهـــدف 

الشنـــاء  أشغــال  العقا3ي  واإلنعاش 

)معدات الشناء ، املشاني...(. 

بيع و شراء  معدات الشناء.

التجا3ة بصفة عامــــة.

بصفة عامة كل العمليات املالية، 

أو  مشاشر  بشكل  املرتشطة  التجا3ية 

وكذا  الشركة  بموضوع  مشاشر  غير 

تنمية  شأنها  من  التي  العمليات 

الشركة. 

3قــــم  شـــــقة   : االجتماعي  املقر 

مر�صى  قـــــاد3  إقامـة  األول  4،الطـــابق 

الخيـــــر – تمــــــا3ة.         

مـــــــدة الشـــركة:  99 سنة.

في  حدد  االجتماعي:  الرأسمـــال 

100.0000  د3هم مقسمة إلى  مشلغ  

د3هـــــم     100 فئة  من  1000حصة 

حر3ت  و  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف:

صــــبري:  الصمد  عشد  السيـــــــــــــــد  

1000 حصـــــــــــــة،                
صشــــــري  الصمد  عشد  التسيـيـــر: 

غيـــر  ملدة  الشركة   مسيـــر  يعتبر 

محدودة،    

تبتـــدئ من    : السنة االجتماعية 

كل  من  دجنشــــــر   22 إلى   يناير  فاتح 

سنــــــــــــــــــــــــــة.

اإليداع  تـــــــم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضشط  بكتابة  القانوني 

 7502 تحت 3قــــــم  االبتدائية تمـــــا3ة  

بتا3يــــــــــــخ 22 فبراير 2022.
عن النسخة والنص

  ائتمـــــــــانيــة الكوادي أيوب وسلمى ) سوفيكا2( 
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ائتمـــانيــة ســـوفيكـــا2
 ش م.م.

(SOFIGAS – SARL( 
3قـــــــم 28 إقامة جنا0 عالل شا3ع طا3ق بن 

زياد – تما3ة
مكتـــــب املحاسشة

 STE  SANIBOOK
شركـــــة ذات مسؤولية محدودة- 

ش.م .م،ش. و.
تأسيس شركـــــة 

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقتضـى 
22 ديسمبر 2022، بالرباط ، حيث   
تم وضع القانو0 التأسي�صي لشركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ش. م. م. و ، مميزتها كالتالي:
 : للشركة  القانوني  الشكــل 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
م،  م  ش   - الوحيد  الشريك  
 : التسميــــة  ش.و.          

. SANIBOOK ساني كتــــــــــــــاب
اللوازم  االجتماعي:  الهـــدف 

املكتب، أثاث ومعدات املكاتب،
واملواعيد  الحاسوب  أجهزة   

واملرافق والتحسينات املختلفة.
 إنشاء لوحات اإلعالنات.

بصفة عامة كل العمليات املالية، 
أو  مشاشر  بشكل  املرتشطة  التجا3ية 
وكذا  الشركة  بموضوع  مشاشر  غير 
تنمية  شأنها  من  التي  العمليات 

الشركة. 
 20 العمــا3ة  االجتماعي:  املقر 
الشقــــة 8 شــــا3ع موالي أحمد لوكيلي 

حســــا0  الربـــــاط.         
مـــــــدة الشـــركة:  99 سنة.

الرأسمـــال االجتماعي: حدد   
100.000  د3هم مقسمة إلى  في مشلغ 
د3هـــــم     100 فئة  من  حصة   1000
حر3ت  و  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف:
 : السيـــــــــــــــد إبــــــراهيـــــــــــم اد الحســـــن 

1000 حصـــــــــــــة،                
الحســـن   اد  إبــــــــــراهيم  التسيـيـــر: 
غيـــر  ملدة  الشركة   مسيـــر  يعتبر 

محدودة،    
تبتـــدئ من    : السنة االجتماعية 
كل  من  دجنشــــــر   22 إلى   يناير  فاتح 

سنــــــــــــــــــــــــــة.

اإليداع  تـــــــم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضشط  بكتابة  القانوني 

التجا3ية بالرباط تحت 3قــــــم 222628        

بتا3يــــــــــــخ 7 ما23 2022.

عن النسخة والنص
  ائتمـــــــــانيــة الكوادي أيوب وسلمى

 ) سوفيكا2( 
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 STE TOGHZA ACADEMY
S.A.R.L AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

قد وضع   ، بتما3ة   ،2022 فبراير   22

تحمل  لشركة  األسا�صي  القانو0 

الخصائص التالية :

 TOGHZA   : التسمية 

.ACADEMY S.A.R.L AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة  لشخص واحد.

الهدف اإلجتماعي :

والطشاعة  الكتابة،  مد3سة 

والتحضير  واملحاسشة،  القصيرة، 

لالختشا3، وتصفيف الشعر، والعناية 

بالجمال.

,الدعم  ادا3ية  استشا3ات 

التعليمي

3أ2 املال : 10.000 د3هم مقسمة 

د3هم   100 حصة من فئة    100 إلى 

للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

التالي :

 10.000 التغزاوي.........  عزيزة   

د3هم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي .

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 22 

ماعدا السنة   ، ديسمبر من كل سنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل .

املقر اإلجتماعي : تما3ة شقة 3قم 4 

الطابق األول اقامة  قاد3 مر2 الخير 

املسيرة عزيزة التغزاوي.

 : التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

225652
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 STE  TYSON FARM
SARL AU

محر3  عرفي  عقد   بمقت�صى 

نظام  تكوين  تم   ،2022 يناير   14  

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�صي 

وحيد   شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي:

. TYSON FARM«   :»التسمية

تما23 الشركة األهداف  الهدف: 

التالية:

;الحيوانات  املوا�صي  الز3اعة، 

املحلية ، األبقا3 ، األغنام ، املاعز.  

زنقة  مكر3   22 املقر االجتماعي:  

لشنا0 شقة 2 حي املحيط الرباط.   

3أ2 املال االجتماعي: 5.000.000 

د3هم مقسم إلى 50.000 حصة قيمة 

كل واحدة  1000 د3هم.

عزيز  السيد  تعيي0  تم  التسيير: 

التعريف  لشطاقة  الحامل  مقدمي 

كمسير    F829286 3قم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم  القانوني  اإليداع 

الضشط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجا3ية بالرباط تحت 3قم 

السجل التجا3ي 258077.
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STE CASA ENERGIE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : 22 مكر3 زنقة 

دوي بلفيدير الدا3الشيضاء

تأسيس شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

االستثنائي للشركة املؤ3خ في 5 يناير 

االجتماعي  بمقرها  واملنعقد   2022

تقر3 ما يلي :

العنوا0  الى  الشركة  مقر  نقل 

الطابق  اومير  سا0  »زنقة  الجديد 

الدا3  شتوكة  زنقة  زاوية  السفلي 

الشيضاء.

اعتماد قانو0 أسا�صي جديد.

 االيداع القانوني  : تم التسجيل في 
السجل التجا3ي بالشيضاء تحت 3قم 

.820829
مقتطف وبيا0
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 STE AZMU
CONSTRUCTION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي  مؤ3خ في 22 
تم تاسيس القانو0   ،2022 سبتمبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�صي 

املحدودة خصائصها كاالتي :
التسمية«: ازمو2 للشناء، ش.م.م. 

من شريك وحيد.
مواد  بيع   : االجتماعي  الغرض 

الشناء.
بريما  قامة   : االجتماعي  املقر 
 16 3قم  شقة   2 الطابق   105 3قم 
يناير  و11  املعاني  مصطفى  ملتقى 

الدا3الشيضاء.
املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الراسمال 
1000 حصة بقيمة  د3هم مقسم الى 
لكل واحدة موزعة كما  د3هم   100

يلي :
ازعني  للشريك  حصة   1000

مصطفى.
التسيير : تم تعيي0 كمسير وحدي 
السيد  محدودة  غير  وملدة  للشركة 
باقامة  الساكن  مصطفى  ازعني 
معروف  سيدي   22 3قم  سامية 

الدا3الشيضاء.
تبتدئ من فاتح    : السنة املالية 

يناير الى 22 ديسمبر.
اال3باح : بعد اقتطاع 5 %لتاسيس 
يقسم  الزائد  القانوني،  االحتياطي 

حسب قرا3 الشركاء.
االيداع  تم  القانوني  اإليداع 
التجا3ي  املحكمة  في  القانوني 

بالشيضاء، تحت 3قم 825800.
مقتطف وبيا0
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 STE LA FONCIERE DE
CASABLANCA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

  2 مؤ3خ في  بمقت�صى عقد عرفي  
القانو0  تاسيس  تم   ،2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�صي 

املحدودة خصائصها كاالتي :
 LA FONCIERE DE  : التسمية 

.CASABLANCA
الغرض االجتماعي : امتالك مكتب 

اشا3ة لشيع أو تاجير العقا3ات.
 75 BD  : االجتماعي  املقر 
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE ETG 9 APPT B 208

.CASABLANCA
املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الراسمال 
1000 حصة بقيمة  د3هم مقسم الى 
لكل واحدة موزعة كما  د3هم   100

يلي :
  STE  STREAM INVEST ......

1000 حصة.
التسيير : تم تعيي0 كمسيرة وحيدة 
السيدة  محدودة  غير  وملدة  للشركة 

.ASSIA BENTIRES ALJ
تبتدئ من فاتح    : السنة املالية 

يناير الى 22 ديسمبر.
االيداع  تم  القانوني  اإليداع 
لالسثما3  الجهوي  باملركز  القانوني 
فبراير   10 بتا3يخ  بالدا3الشيضاء 

2022، سجل التجا3ي 522295.
مقتطف وبيا0
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CABINET SETTING UP BUSINESS.COM

مكتب استشا3ي في االستثما3

STE LOUKA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
بتا3يخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
القانو0  وضع  تم   ،2022 نونبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�صي 
لها  وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية :
 STE LOUKA  : التسمية 

.HOLDING SARL AU

: تقوم الشركة  الهدف االجتماعي 
أو  لفائدتها  خا3جه،  او  املغرب  في 

لفائدة االغيا3، باالنشطة التالية :
الشركات  جميع  في  املساهمة 
وتدبير  واملدنية  التجا3ية  واملقاوالت 

هذه املساهمات.
لهذه  الجا3ية  الحسابات  منح 
املساهمات وجميع انواع الضمانات 

طشقا للقواني0 السا3ية باملغرب.
والخدمات  االستشا3ات  تقديم 
ميدا0  في  واملساعدة  والد3اسات 
التدبير االدا3ي واملحاسبي والتجا3ي 
الشركات  لصالح  واملعلوماتي  واملالي 

الفرعية أو غيرها.
اية  في  وسيلة  باية  املساهمة 
االنشاء  طو3  في  او  قائمة  مقاولة 
باهداف  االجتماعي  هدفها  يرتشط 
مايرتشط  بجميع  والقيام  الشركة 
مالية  عمليات  من  االنشطة  بهذه 

وصناعية وتجا3ية.
مقر  يوجد   : االجتماعي  املقر 
 105 RESIDENCE في  الشركة 
 PRIMA OFFICE ETAGE 2 APPT
 16 ANGLE BD MUSTAPHA
 MAANI ET BD 22 JANVIER

.CASABLANCA
املدة : تكو0 مدة الشركة 99 سنة 
في  الشركة  تقييد  تا3يخ  من  ابتداء 

السجل التجا3ي.
الراسمال : حدد 3اسمال الشركة 
مقسمة  د3هم   100.000 مشلغ  في 
د3هم   100 بقيمة  1000حصة  الى 

للحصة مرقمة من 1 الى 1000.
بتسيير  تقوم   : الشركة  ادا3ة 
الشركة السيدة سعاد لطفي ملدة غير 

محددة.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ماعدا    22 الى 
السنة االولى تبتدئ من تا3يخ تقييد 

الشركة في السجل التجا3ي.
السجل  في  الشركة  تقييد  تم 
بتا3يخ  الدا3الشيضاء  ملدينة  التجا3ي 
3قم  تحت   ،2022 ديسمبر   22

526089، مرجع 3قم 00202.
306 P
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CABINET SETTING UP BUSINESS.COM

مكتب استشا3ي في االستثما3

STE J SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

للشركاء  عام  جمع  بمقت�صى   

11 فبراير 2022، قر3 السادة  بتا3يخ 

الشركاء في شركة J SPA ، شركة ذات 

يوجد مقرها في  مسؤولية محدودة، 

 205 RESIDENCE PRIMA OFFICE

 ETAGE 2 APPT 26 ANGLE BD

 MUSTAPHA MAANI ET BD

 ،22 JANVIER CASABLANCA

ملدينة  التجا3ي  السجل  في  ومقيدة 

 ،526089 3قم  تحت  الدا3الشيضاء، 

للشركة على  االسا�صي  النظام  تغيير 

النحو التالي :

 : ليصشح  الشركة  تسمية  تغيير 

 STE MS LEGAL & COMPLIANCE

.SERVICES

ليصشح:  الشركة  اهداف  تغيير 

تقوم الشركة في املغرب او خا3جه، 

لفائدتها أو لفائدة االغيا3، باالنشطة 

التالية :

القانونية  االستشا3ات  تقديم 

في  التكوين  واملقاوالت،  للشركات 

القانو0 واملطابقة القانونية والقيام 

من  االنشطة  بهذه  مايرتشط  بجميع 

عمليات مالية وصناعية وتجا3ية.

اقتنى   : بيع حصص بي0 الشركاء 

حصة من   252 السيد منذ3 سا�صي 

السيدة جها0 غياتي لتصشح حصة 

3اسمال  في  سا�صي  منذ3  السيد 

 1000 750 حصة من أصل  الشركة 

حصة.

استقالة السيدة جها0 غياتي من 

ادا3ة الشركة.

تعيي0 السيد منذ3 سا�صي كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.

في  التعديالت  هذه  تقييد  تم 

السجل التجا3ي ملدينة الدا3الشيضاء 

تحت مرجع   ،2022 ما23   2 بتا3يخ 

3قم 8297.
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STE BROADCOM SUPPORT
فسخ مسشق للشركة

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
بتا3يخ 2022، بتا3يخ 25 يناير 2022، 

قر3 الشريك الوحيد ما يلي :
فيخ مسشق للشركة.

السيد  للشركة  مصفي  تعيي0 
مصطفى حجيب.

التصفية  مقر  تعيي0 
الز3قطوني  شا3ع   55 بالدا3الشيضاء 
حي   1 الطابق  الز3قطوني  فضاء 

املستشفيات.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 ،2022 فبراير   15 في  بالدا3الشيضاء 

تحت 3قم 822960.
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STE SQUARE ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
3اسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : زنقة شاتلة 
اقامة فيالسكيز الرقم 9 النخيل 

الدا3الشيضاء
تاسيس شركة

مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم   ،2022 فبراير   22 في  بالشيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
.STE SQUARE ONE : التسمية

الهدف : الشيع، الشراء، التصدير 
النشر،  التمثيل،  واالستيراد، 

االيداع، التجا3ة.
املنتجات  جميع  في  عامة  بصفة 
انواعها  بجميع  واملعدات  االليات 
التجا3ية،  العمليات  وعامة 
املالية،  الصناعية،  السياحية، 

العقا3ية وغير العقا3ية املختلفة.
مشاشرة  غير  أو  مشاشرة  بصفة 

بالنشطة املشا3 اليها أعاله.
شاتلة  زنقة   : االجتماعي  املقر 
النخيل   9 الرقم  فيالسكيز  اقامة 

الدا3الشيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

شركة.

د3هم   100.000  : الراسمال 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

د3هم.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير الى 22 ديسمبر من كل سنة.
بمقت�صى الفصل 15 من القانو0 

االسا�صي للشركة تم تعيي0 السيدة 

العلمي فاتن كمسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة.

والتسجيل  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجا3ي باملحكمة التجا3ية 

 ،2022 ما23   8 يوم  بالدا3الشيضاء 

تحت 3قم 825805 و525227.
بيا0 مختصر
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STE NIL MOUHCINE
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بالدا3 

تم   2022 فبراير   22 بتا3يخ  الشيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 STE NIL MOUHCINE : التسمية

.SARL AU

املحيط  إقامة   : االجتماعي  املقر 

 M بلوك   10  2 م   2 االقتصادي 

عما3ة 222 شقة 3قم 1 أوالد عزوز دا3 

بوعزة الدا3 الشيضاء.

الهدف االجتماعي : مد3سة لتعليم 

سيا3ة   / وحيدة  بسيا3ة  السياقة 

التعليم.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسمال : 100.000 د3هم.

الحصص :

الصلح  3ياض  محسن  السيد 

1000 حصة.

التسيير : تم تعيي0 السيدة أميمة 

الوطنية  للشطاقة  الحاملة  أبودالل 
3قم BK520020 مسيرة للشركة ملدة 

غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 22 ديسمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدا3  التجا3ية  باملحكمة  القانوني 

4 ما23 2022 تحت  الشيضاء بتا3يخ 

3قم 825220 والسجل التجا3ي 3قم 

.525009
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EXCEL TRAVAUX 

ET SERVICES

SARL AU

تعديل شركة
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

فبراير   20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3 

تعديالت  عن  االعال0  تم   2022

EXCEL TRAVAUX بشركة   متعلقة 

 100.000 3أسمالها   ET SERVICES

زنقة   22  : االجتماعي  مقرها  د3هم 

أحمد املجاطي إقامة اآللب الطابق 

األول 3قم 8 املعا3يف الدا3 الشيضاء.

حصة من   400 تم بيع   : األسهم 

حصص السيد فوزاير هشام الحامل 

 BL5527 3قم  الوطنية  للشطاقة 

الحامل  صيفي  الهادي  عشد  لفائدة 

.H222205 للشطاقة الوطنية 3قم

تحيي0 النظام األسا�صي للشركة.

الشركة  أصشحت   : التسيير 

فوزاير  السيد  طرف  من  مسيرة 

 هشام الحامل للشطاقة الوطنية 3قم

الهادي  عشد  والسيد   BL 5527  

 صيفي الحامل للشطاقة الوطنية 3قم

 H222205 ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 7 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

 825688 3قم  تحت   2022 ما23 

تعديل 3قم 8720.

311 P
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FARMALAC
SARL

 SIEGE SOCIAL : PÔLE URBAIN
ET INDUSTRIEL »OMRANE-

 SAHEL« TRANCHE 0 LOT 52 PH
- HAD SOUALEN

العام  الجمع  قرا3  بموجب 
االستثنائي بتا3يخ 22 ديسمبر 2022 
الشركاء  قر3  الشيضاء،  الدا3  في 
محدودة  مسؤولية  ذات  الشركة 
فا3ماالك 3أسمالها 7.500.000 د3هم 

ما يلي :
تمديد غرض الشركة.

 تعديل املادة 2 من النظام األسا�صي
على النحو التالي :

غرض الشركة في املغرب وخا3جه 
من  التعاقد  أو  مشاشرة  مما3سة 

الشاطن.
 اآلالت واألجهزة واملعدات الكهربائية
الصوت  تسجيل  جهاز  وأجزائها، 
تلفزيونية  صو3ة  إنتاجه،  إعادة  أو 
إنتاج  إعادة  أو  صوتي  وتسجيل 
األجهزة وأجزاء وملحقات هذا الجهاز.
والغاليات،  النووية،  املفاعالت 
األجهزة واألجهزة امليكانيكية  اآلالت، 

وأجزاء هذه اآلالت أو األجهزة.
جميع عمليات التوزيع والتمثيل، 
الخام  واملواد  املواد  ملصنعي  خاصة 
الكيماوية  واملنتجات  والتعشئة 
املواد  أو  الصيدالنية  للمنتجات 
الغذائية  للمنتجات  والتعشئة  الخام 
الز3اعية واملواد الخام ومواد التعشئة 
الكيماوية  واملنتجات  والتغليف 
واملنظفات،  التجميل  ملستحضرات 
الكيمائية  واملواد  الخام  املواد 

لصناعة الطالء.
استيراد وتصدير نفس املنتجات.

االقتصادية  األسواق  د3اسة 
وجميع املنافذ التجا3ية بهدف توزيع 

املنتجات ذات العالمات التجا3ية.
الشحث عن جميع براءات االختراع 
والتراخيص  التجا3ية  والعالمات 
 والعمليات املتعلقة بأنشطتها وحيازتها
وشرائها واملساهمة بها وبيعها واستغاللها.
استيراد وتوزيع املكمالت الغذائية.

لشركات  اإليجا3  معامالت  جميع 
غير  أو  املنقولة  للممتلكات  أخرى 

املنقولة.
 استيراد وتوزيع الكواشف التشخيصية

املختبرية.
استيراد وتوزيع األجهزة الطشية.

استيراد وتوزيع املواد االستهالكية 
وأجهزة املعامل.

املعامالت  جميع  أعم  وبشكل 
أو  الصناعية  أو  التجا3ية  أو  املالية 
املدنية أو العقا3ية أو األو3اق املالية 
التي قد تكو0 مرتشطة بشكل مشاشر 
وأية  الشركة  بهدف  مشاشر  غير  أو 
أغراض مماثلة أو ذات صلة أو مكملة 
أو  تطويرها  تسهل  أ0  املرجح  ومن 

تحقيقها.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 
3قم  تحت   2022 فبراير   22 بتا3يخ 

298 وسجل تجا3ي 3قم 20805.
312 P

AL IKHAE MARKET
SARL

بتا3يخ  املمضية  للعقود  طشقا 
القانو0  تحرير  تم   2022 فبراير   16
الخصائص  ذات  لشركة  األسا�صي 
فبراير   22 بتا3يخ  واملسجلة  التالية 

.2022
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
متجر تموين   : الهدف االجتماعي 

عام.
 الرأسمال : 100.000 د3هم مقسمة
د3هم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.
 2 عمر  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

3قم 40 زنقة اإلخاء تابريكت سال.
شيخ  مروا0  السيد   : التسيير 

عاطف مسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال،  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

.25575

313 P

VUCA ADVISORY

SARL

السجل التجا3ي : 258222

تأسيس شركة
الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.

بمقت�صى القانو0 األسا�صي املؤ3خ 

تقر3 تأسيس   2022 فبراير   2 بتا3يخ 

 VUCA ADVISORY تحمل  شركة 

محدودة املسؤولية خاصيتها كالتالي :

 VUCA ADVISORY  : التسمية 

شركة محدودة املسؤولية .

الشركة تما23 نشاطها   : الهدف 

باملغرب وخا3جه :

لألفراد  والدعم  املشو3ة  تقديم 

وأي  املحلية  والسلطات  والشركات 

ذلك  في  بما  خاصة  أو  عامة  هيئة 

املنظمات غير الهادفة للربح.

االستراتيجية  في  االستشا3ات 

والتنظيم وإدا3ة التغيير واإلدا3ة.

خدمات تد3يب وتد3يب شخصية.

تطوير وتسويق الحلول واملنتجات 

ذات الصلة.

األعمال جميع  عام   وبشكل 

الصناعية أو  التجا3ية  العمليات   أو 

أو املالية املتعلقة بشكل مشاشر أو غير 

مشاشر كليا أو جزئيا بالهدف الرئي�صي 

من أجل تسهيل تطوير الشركة.

الشركة  مقر   : االجتماعي  املقر 

شا3ع   15  : التالي  العنوا0  في  حدد 

األبطال شقة 3قم 4 أكدال الرباط.

املدة القانونية : تأسست الشركة 

تا3يخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.

3أسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

د3هم   50.000 في  حدد  الشركة 

قسمت إلى 500 حصة من 100 د3هم 

لكل حصة دفع كليا ويمثل مساهمة 

من  الشركة  لفائدة  نقدا  أنجزت 

طرف :

 25.000 حميد  اكحيل  السيد 

د3هم.

 25.000 سا3ة  الشتوي  السيدة 

د3هم.

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

اكحيل حميد القاطن بتجزئة النجد 

الثاني  الطابق   4 3قم  او  بلوك   1

الجنسية  مغربي  املغرب،  الجديدة 

ببرشيد   2985 ماي   28 مزداد بتا3يخ 

املغرب حامل للشطاقة الوطنية 3قم 

.M282882

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية  املحكمة  لدى  التجا3ي 

بالرباط تحت 3قم 222522.

314 P

CROSSWAYS SERVICE
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

قد   2022 ما23   10 بتا3يخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد :

 CROSSWAYS  : التسمية 

.SERVICE

الهدف االجتماعي : كراء السيا3ات 

بدو0 سائق.
 2.000.000  : الشركة  3أسمال 

د3هم مقسمة إلى 20000 حصة من 

الواحدة  للحصة  د3هم   100 فئة 

سيدي  السيد  على  بالكامل  موزعة 

 20.000 املعطاوي  الشرقاوي  خالد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

ضاية  زنقة   : االجتماعي  املقر 

اكدال   15 3قم  ب  عما3ة  الرومي 

الرباط.

خالد  سيدي  السيد   : املسير 

الشرقاوي املعطاوي.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

.258522

315 P

مكتب الد3اسات واملحاسشة كوما3

26 زنقة مراكش 25000 خربكة املغرب

EMM INDUSTRY

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها االجتماعي : 20 شا3ع 

محمد الساد2 الرقم 20 الطابق 2 

خريشكة 25000 خريشكة املغرب

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

5795

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

تمت   2022 فبراير   9 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

 222 بنجا3  ليلى  السيدة  تفويت 

 1000 أصل  من  اجتماعية  حصة 

ايت  حسن  السيد  لفائدة  حصة 

مشا3ك بتا3يخ 28 يناير 2022.

تفويت السيدة سهام شفيق 222 

 1000 أصل  من  اجتماعية  حصة 

ايت  حسن  السيد  لفائدة  حصة 

مشا3ك بتا3يخ 28 يناير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتا3يخ  بخريشكة  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 101.

316 P

مكتب الد3اسات واملحاسشة كوما3
26 زنقة مراكش 25000 خربكة املغرب

YB PUB
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها االجتماعي : تجزئة 

الحمراء 1-82 خريشكة 25000 

خريشكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

7502

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير   7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة   : الشركة  تسمية 

.YB PUB االقتضاء بمختصر تسميتها

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشها3، أشغال الطشاعة، مفاوض.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 25000 خريشكة   82-2 الحمراء 

خريشكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مشلغ 3أسمال الشركة 

د3هم مقسم كالتالي :

 1000  : نجا3  بن  السيد يوسف 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف بن نجا3 عنوانه )ا( 

40 بلوك 20 الو3ش املغربي م ش ف 

خريشكة 25000 خريشكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير الشركة :

السيد يوسف بن نجا3 عنوانه )ا( 

40 بلوك 20 الو3ش املغربي م ش ف 

خريشكة 25000 خريشكة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   2 بتا3يخ  بخريشكة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 202.

317 P

األستاذة امينــة 3داوي

مــوثــقة

ساحة محمد الخامس، إقامة فضالة سانتر، 

عما3ة أ، الطابق الرابع، مكنب 3قم 22، 14 و15

الهاتف : 05.22.200.555 

 الفاكس : 05.22.220.555

 » FEDAPROM« شركة

لشيع  توثيقي  عقد  بمقت�صى   /1

بتا3يخ  الجا3ي  والحساب  الحصص 

 22/02/2022، حر3 من طرف األستاذة

باملحمدية،  موثقة  3داوي،  امينــة 

فركو2  إسماعيل  السيد  فوت 

مجموع الحصص التي يمتلكها بنسشة 

خمسمائة الف )500( حصة، بقيمة 

مدفوعة  د3هم(   100( د3هم  مائة 

الجا3ي  الحساب  وكذلك  بالكامل 

وخمسو0  وتسعمائة  مليو0  بقيمة 

د3هم(   1.950.000( د3هم  ألف 

أيت  الدين  جمال  السيد  لفائدة 

 »FEDAPROM« شركة  داخل  مانة 

د3هم  ألف  مائة  3أسمالها  ش.م.م، 

)100.000( د3هم ومقرها االجتماعي 

الثاني،  الحسن  شا3ع  باملحمدية، 

لدى  التجا3ي  بالسجل  مسجلة 

باملحمدية تحت  االبتدائية  املحكمة 

االيضاحي  التعريف   ،28009 عدد 

والضريشة   28802229 عدد  تحت 

املهنية تحت عدد 29570005.

 2/ بمقت�صى محضر الجمع العام 

 ،22/02/2022 بتا3يخ  االستثنائي 

حر3 من طرف األستاذة امينــة 3داوي، 

قر3 الجمع العام  موثقة باملحمدية، 

 »FEDAPROM« لشركة  االستثنائي 

د3هم  ألف  مائة  3أسمالها  ش.م.م، 

)100.000( د3هم ومقرها االجتماعي 

الثاني، الحسن  شا3ع   باملحمدية، 

ما يلي: 

جميع  تفويت  على  املصادقة   *

الف  خمسمائة  بنسشة  الحصص 
الجا3ي  والحساب  حصة   )500(
وخمسو0  وتسعمائة  مليو0  بقيمة 
د3هم(   1.950.000( د3هم  ألف 

اللذا0 كا0 يملكه السيد إسماعيل 

فركو2 لفائدة السيد جمال الدين 

أيت مانة.

إسماعيل  السيد  استقالة   *

مشترك  كمسير  مهامه  من  فركو2 

للشركة املذكو3ة أعاله.

تعيي0 السيد جمال الدين أيت   *

مانة كمسير وحيد للشركة املذكو3ة 

أعاله.

القانوني للشركة  تغيير الشكل   *

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

مسؤولية  ذات  شركة  الى  )ش.م.م( 

)ش.م.م  محدودة ذات شريك وحيد 

ذات شريك وحيد(.

إعادة صياغة النظام األسا�صي   *

للشركة بمقت�صى عقد توثيقي.

القانوني بالسجل  تم اإليداع   /2

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجا3ي 

 باملحمدية بتا3يخ 09/02/2022 تحت

عدد 495.
للخالصة والشيا0

األستاذة امينــة 3داوي

317P مكرر

األستاذة امينــة 3داوي

مــوثــقة

ساحة محمد الخامس، إقامة فضالة سانتر، 

عما3ة أ، الطابق الرابع، مكنب 3قم 22، 14 و15 

املحمدية

الهاتف: 05.22.200.555 / الفاكس : 

05.22.220.555

كراء تسيير حر
حر  تسيير  كراء  عقد  بمقت�صى 

 ،2022 أكتوبر   15 بتا3يخ  توثيقي 

امينــة  األستاذة  طرف  من  حر3 
قامت  باملحمدية،  موثقة  3داوي، 

الحاملة لشطاقة  السيدة ليلى مفتي، 

 BE  272028 التعريف الوطنية 3قم 

السيدة جيها0 زكريتي،  بالنيابة عن 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 
وكالة بموجب   ،BE  822798 3قم 
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توثيقية منجزة من طرف األستاذة   

باملحمدية  موثقة  3داوي،  امينــة 

بتا3يخ 8 سبتمبر 2022، بكراء املحل 

املجمع  باملحمدية،  الكائن  التجا3ي 

موالي  شا3ع  »ميراما3«،  السكني 

بي0  وما  األ3�صي  الطابق  إسماعيل، 

،01 متجر 3قم   ،C عما3ة   الطابقي0، 

 واملسجل باملحكمة االبتدائية باملحمدية

السيد  لفائدة   ،19104 3قم  تحت 

لشطاقة  الحامل  جيادي،  3�صى 

 ،T  222222 التعريف الوطنية 3قم 

ستة  قد3ها  شهريا  كرائية  بسومة 

أالف د3هم )6.000 د3هم( ابتداء من 

15 أكتوبر 2022 الى غاية 15 ديسمبر 

وذلك من أجل مزاولته مهنة   2022

الحالقة للنساء فقط. 

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

عدد  تحت  باملحمدية  االبتدائية 

.2282
 للخالصة والشيا0

األستاذة امينــة 3داوي
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STE ZES MAROC FORAGES
SARL

وضع   2022 فبراير   22 تم بتا3يخ 

قانو0 منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية :

 STE ZES MAROC  : التسمية 

.FORAGES

الهدف : حفر اآلبا3.

بائع اجزاء سيا3ات واملركشات.

مقاول في األشغال العامة والشناء.

5 طابق 2  : شقة  املقر االجتماعي 

العطاوية  الزيتو0  تجزئة   602 3قم 

قلعة السراغنة.

املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

د3هم مقسم على 1000 سهم من فئة 

100 د3هم موزع كاآلتي :

السيد عشد الرزاق الساو3ي 500 

حصة.

السيد يونس زوبير 500 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدا3ة 

عشد الرزاق الساو3ي والسيد يونس 

زوبير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  بقلعة   االبتدائية 

 8 ما23 2022 تحت 3قم 2022/206.

3قم السجل التجا3ي 5091.
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STE MANSOURI VRD
SARL AU

وضع   2022 فبراير   15 تم بتا3يخ 

قانو0 منظم لشركة ذات املسؤولية 

باملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية :

 STE MANSOURI  : التسمية 

.VRD SARL AU

الهدف : مقاول في األشغال العامة 

والشناء.

تاجر.

تهيئة املساحات الخضراء.

الحسن  ساحة   : املقر االجتماعي 

الثاني 3قم 259 قلعة السراغنة.

املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

د3هم مقسم على 1000 سهم من فئة 

100 د3هم موزع كاآلتي :

 1000 اشطيني  جمال  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدا3ة 

السيد جمال اشطيني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 7 يوم  السراغنة  بقلعة  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 2022/202.

3قم السجل التجا3ي 5085.
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مكتب األستاذ محمد ملكي

موثق

تجزئة املنتزه قطعة 3قم 114 عي0 الذئاب أنفا 

الدا3 الشيضاء

الهاتف : 05.22.92.25.20

الفاكس : 05.22.92.25.22

RIADS ANNAJAH PROMO

SARL

شركة محدودة املسؤولية

هشة حصص اجتماعية
حصص  هشة  عقد  بمقت�صى 

سبتمبر  و16   22 بتا3يخ  اجتماعية 

وهب السيد محمد بنمو�صى،   2022

السيد سمير بنمو�صى، السيدة نجية 

بنمو�صى  وسام  والسيدة  بنمو�صى 

التي  االجتماعية  حصصهم  مجموع 

يملكونها وتقد3 ب )2707( وكذا وهب 

بعض  بنمو�صى  الواحد  عشد  السيد 

بـ  وتقد3  االجتماعية  حصصه  من 

توفيق  السيد  لفائدة  الكل   )227(

في  بنمو�صى  خالد  والسيد  بنمو�صى 

 RIADS ANNAJAH PROMO شركة

3أسمالها  املسؤولية  شركة محدودة 

د3هم مقرها االجتماعي   1.014.700

شا3ع لال الياقوت   61 بالدا الشيضاء 

مسجلة  املعاني  مصطفى  تقاطع 

بالسجل التجا3ي للدا3 الشيضاء تحت 

3قم 202929 وكذا الحساب الجا3ي 

املتعلق بهذه الحصص االجتماعية.

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

سبتمبر  و16   22 بتا3يخ  االستثنائي 

2022 تقر3 ما يلي :

تفويت  عقد  على  التصديق 

الحصص االجتماعية.

توزيع جديد لرأسمال الشركة.

بنمو�صى  الواحد  عشد  السيد 

20.207/2802 حصة.

 السيد توفيق بنمو�صى 20.207/2025

حصة.

 السيد خالد بنمو�صى 20.207/2882

حصة.

مجموع 10.1447 حصة.

استقالة السيد سمير بنمو�صى من 

مهامه كمسير للشركة.

بنمو�صى  خالد  السيد  تعيي0 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

والتصريح  القانوني  اإليداع  تم 

بالتغيير لدى السجل التجا3ي بكتابة 

بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

4 ما23 2022 تحت  الشيضاء بتا3يخ 
3قمي 825560 و6802.

للخالصة والشيا0

األستاذ محمد ملكي
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NCR TECH PRIVEE
SARL AU

تأسيس شركة
بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

تأسيس  تقر3  بسال   2022 ما23   7

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد بالخصائص التالية :

 - إنسير   : االجتماعية  التسمية 

تيك بريفي.

شقة   28 عما3ة   : املقر االجتماعي 

إقامة نجاح بوشوك طريق مهدية   2

سال.

جميع  والتقوية  دعم   : الهدف 

مسالك الد3اسية.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   22 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 على  مقسم  د3هم   100.000

حصة بقيمة 100 د3هم.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيدة فاطمة الزهراء الناصري ملدة 

غير محدودة.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

.25222

باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 

فبراير   17 بتا3يخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت الرقم 28260.

322 P
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شركة مركز خصو�صي س ن 

للتنمية البشرية
 شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك واحد

املقر االجتماعي : شقة في الطابق 

الثاني شا3ع عشد الرحيم بوعشيد 3قم 

2072 سكتو3 11 حي السالم سال

السجل التجا3ي 3قم 22705

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

الشركة  مقر  في  املنعقد  االستثنائي 

يوم 22 ديسمبر 2022 تقر3 ما يلي :

تعيي0  للشركة،  املسشق  الحل 

مكلف  املير  سمير  محمد  السيد 

مكا0  وتحديد  الشركة  بتصفية 

التصفية في مقر الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2022 ما23   8 يوم  بسال  التجا3ية 

تحت 3قم 28097.
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 BELGRAVIA

DEVELOPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

3أسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : 14 شا3ع بوينت 

 دو جو3 إقامة هدى الطابق 2

الدا3 الشيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

الشيضاء  بالدا3  املسجل  االستثنائي 

لشركة   2022 فبراير   17 بتا3يخ 

 BELGRAVIA DEVELOPEMENT

تقر3 ما يلي :

حصص  تفويت  على  املوافقة 

اجتماعية على الشكل التالي :

تفويت حصة واحدة بقيمة 1000 

اد3يس  يمتلكها  التي  للواحدة  د3هم 

 HDG الفا�صي فهري لفائدة الشركة 

.CONSULTING SARL

 1000 بقيمة  حصة   49 تفويت 

د3هم للواحدة التي تمتلكها الشركة 

AXIAL DEVELOPEMENT SARL 

 HDG الشركة  لفائدة   D’AU

.CONSULTING SARL

 1000 بقيمة  حصة   50 تفويت 

د3هم للواحدة التي تمتلكها الشركة 

AXIAL DEVELOPEMENT SARL 

 GENESIS الشركة  لفائدة   D’AU

.GINANCES SARL

 GENESIS املوافقة على الشركات 

 HDGو  GINANCES SARL

كشركاء   CONSULTING SARL

جدد.

السيد  السابق  املسير  استقالة 

اد3يس الفا�صي فهري وتعيي0 مسيرين 

 BELGRAVIA مشا3كي0 جدد للشركة

محمد  السيد   DEVELOPEMENT

ياسي0 سالوي والسيد اد3يس الفا�صي 

فهري.

الصالحيات  وتفويض  التوقيع 

للمسيرين الجدد.

ليشمل  الشركة  نشاط  توسيع 

االستيراد   : التالية  األنشطة 

.... كما تم إلغاء  والتصدير - التجا3ة 

النشاط العقا3ي بجميع أشكاله.

حاليا  املتواجد  الشركة  مقر  نقر 

بوينت دو  شا3ع   14 الشيضاء  بالدا3 

جو3 إقامة هدى الطابق الثالث إلى 

 220 الدا3 الشيضاء   : العنوا0 التالي 

شا3ع الز3قطوني الطابق األول.

بناء على جميع التغييرات السالفة 

الذكر تم تعديل بذلك الشنود : 2، 4، 

من النظام األسا�صي  و16   15  ،7  ،6

للشركة.

جديد  قانو0  وإقرا3  تحيي0 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع 

بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

9 ما23 2022 تحت  الشيضاء بتا3يخ 

3قم 826925.
مقتطف من أجل االشها3
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CABINET DE CONSEIL POLY FISC

 BD BAAMRANI AMAL 2-2 EME ETAGE

 SIDI BERNOUSSI 20600 CASABLANCA

MAROC

ايفريداي غورميت
 شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها االجتماعي : شا3ع 

 باعمراي 3قم 200 أمل 2 الطابق 2

سيدي البرنو�صي الدا3 الشيضاء 

20600 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

522922

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 ما23   2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

باملميزات  الشريك  ذات  محدودة 

التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة   : الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

ايفريداي غو3ميت.

مطعم،   : بانجاز  الشركة  غرض 

مقهى، حلويات، قاعة شاي.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الطابق   2 أمل   200 3قم  باعمراي 

الشيضاء  الدا3  البرنو�صي  سيدي   2

20600 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مشلغ 3أسمال الشركة 

د3هم مقسم كالتالي :

 250  : أقيلوش  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 250  : بولحو2  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 250  : 3يفا2  عفاف  السيدة   

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد حافيظ هدني : 250 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

)ا(  السيد سعيد أقيلوش عنوانه 
املحمدية 20200 املحمدية املغرب.

 السيدة فاطمة بولحو2 عنوانه )ا(
املحمدية 20200 املحمدية املغرب.

)ا(  السيدة عفاف 3يفا2 عنوانه 
املحمدية 20200 املحمدية املغرب.

)ا(  السيد حافيظ هدني عنوانه 
املحمدية 20200 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة :

)ا(  السيد سعيد أقيلوش عنوانه 
املحمدية د3ب مراكش بلوك 3قم 17 

املحمدية 20200 املحمدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820292.
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CABINET DE CONSEIL POLY FISC

 BD BAAMRANI AMAL 2-2 EME ETAGE

 SIDI BERNOUSSI 20600 CASABLANCA

MAROC

هولدنغ برو
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها االجتماعي : شا3ع 
 باعمراي 3قم 200 أمل 2 الطابق 2
سيدي البرنو�صي الدا3 الشيضاء 

20600 الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
520252

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة   : الشركة  تسمية 

االقتضاء  بمختصر  تسميتها :
 هولدنغ برو.

منعش   : بانجاز  الشركة  غرض 
عقا3ي.
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شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الطابق   2 أمل   200 3قم  باعمراي 

الشيضاء  الدا3  البرنو�صي  سيدي   2

20600 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مشلغ 3أسمال الشركة 

د3هم مقسم كالتالي :

حصة   200  : بديع  لفرع  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   220  : بد3  فرع  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   220  : السيد لفرع عمر   

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

)ا(  عنوانه  بديع  لفرع  السيد 

الدا3 الشيضاء 20200 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

الدا3  )ا(  السيد فرع بد3 عنوانه 

الشيضاء  الدا3   20200 الشيضاء 

املغرب.

السيد لفرع عمر عنوانه )ا( الدا3 

الشيضاء  الدا3   20200 الشيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :

السيد لفرع بديع عنوانه )ا( الدا3 

محج   2 3شيد  موالي  حي  الشيضاء 

الشيضاء  الدا3   20200 ال  العقيد 

املغرب.

الدا3  )ا(  السيد فرع بد3 عنوانه 

الشيضاء  الدا3   20200 الشيضاء 

املغرب.

الدا3  )ا(  السيد فرع عمر عنوانه 

الشيضاء  الدا3   20200 الشيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820727.

326 P

RESTAURANT LANGOS
SARL

شركة محدودة املسؤولية
برأسمال : 50.000 د3هم

مقرها االجتماعي : بشا3ع العقيد 
العالم 3قم 22 عما3ة 9 النخلة 

بو3نازيل بن مسيك الدا3 الشيضاء
السجل التجا3ي 3قم 200892

عقد املساهمو0 في الشركة بتا3يخ 
14 ديسمبر 2022 جمعية عامة غير 

عادية وقر3وا ما يلي :
فيما  توزيع  إعادة   : األول  القرا3 
حصة اجتماعية املكونة   500 بينهم 

لرأ2 املال الشركة :
السيدة 3قية العما3ي 82 حصة.

الحسناوي مجدة   السيدة 
62 حصة.

)قاصر(  لحماين  أنس  السيد 
الحسناوي مجدة  أمه  عنه   تنوب 

 59 حصة.
)قاصر(  لحماين  إليا2  السيد 
الحسناوي مجدة  أمه  عنه   تنوب 

 59 حصة.
السيدة شيماء لحماين 20 حصة.

السيدة مريم لحماين 20 حصة.
لحماين يوسف   السيد 

 59 حصة.
السيد ياسي0 لحماين 59 حصة.

السيد يونس لحماين 59 حصة.
تسمية  تغيير    : الثاني  القرا3 
 RESTAURANT LANGOS الشركة 

.SARL
املساهمة في 3أ2   : القرا3 الثالث 

املال.
السيد 3قية العما3ي8200 د3هم.

 6200 السيدة مجدة الحسناوي 
د3هم.

)قاصر(  لحماين  أنس  السيد 
الحسناوي  مجدة  أمه  عنه  تنوب 

5900 د3هم.
)قاصر(  لحماين  إليا2  السيد 
الحسناوي  مجدة  أمه  عنه  تنوب 

5900 د3هم.
 2000 لحماين  شيماء  السيدة 

د3هم.
 2000 لحماين  مريم  السيدة 

د3هم.

 5900 لحماين  يوسف  السيد 
د3هم.

 5900 لحماين  ياسي0  السيد 
د3هم.

 5900 لحماين  يونس  السيد 
د3هم.

في 3أ2  املساهمة   : الرابع  القرا3 
املال :

السيدة 3قية العما3ي 82 حصة ؛
 62 الحسناوي  مجدة  السيدة 

حصة ؛
)قاصر(  لحماين  أنس  السيد 
 59 تنوب عنه أمه مجدة الحسناوي 

حصة ؛
)قاصر(  لحماين  إليا2  السيد 
 59 تنوب عنه أمه مجدة الحسناوي 

حصة ؛
السيدة شيماء لحماين 20 حصة ؛

السيدة مريم لحماين 20 حصة ؛
السيد يوسف لحماين 59 حصة ؛
السيد ياسي0 لحماين 59 حصة ؛

السيد يونس لحماين 59 حصة ؛
تعيي0 كمسيرين   : القرا3 الخامس 

للشركة ملدة غير محددة :
بطاقة  لحماين  يوسف  السيد 
 BH278908 التعريف الوطنية عدد
بطاقة  الحسناوي  مجدة  السيدة  و 

.JC297262 التعريف الوطنية عدد
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
بتا3يخ الشيضاء  بالدا3   التجا3ية 

2 ما23 2022 تحت 3قم 825088.
327 P

SOCIETE AHMED SABRI
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
3أسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : بالقنيطرة، 47، 
شا3ع عامر ابن العاص، إقامة 

إسماعيل، مكتب 3قم 4
تأسيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي محر3 بتا3يخ 
تم وضع النظام   2022 أغسطس   8
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 
املميزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية :

 SOCIETE AHMED  : التسمية 

محدودة  شركة   SABRI SARL AU

املسؤولية ذات شريك وحيد.

غرض الشركة : مخبزة ؛

تقديم الطعام بسعر ثابت ؛

مقهى ؛

مطعم ؛

والب0  الكاجو  وتصدير  استيراد 

إلى  وما  املجففة  والفواكه  والكاكاو 

ذلك ؛

العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 

التجا3ية، املالية، الصناعية، منقولة 

أو  مشاشرة  واملرتشطة  منقولة  وغير 

بشكل غير مشاشر باألغراض املشا3ة 

أعاله أو بإمكانها تسهيل توسع وتطوير 

الشركة.

مقرها االجتماعي : 47 شا3ع عامر 

ابن العاص، اقامة إسماعيل، مكتب 

3قم 4 القنيطرة.

مدة حياة : الشركة محدودة في 99 

بالسجل  تقييدها  من  ابتداء  سنة، 

التجا3ي.

3أ2 املال : حدد 3أسمال الشركة 

في مشلغ مائة ألف د3هم مقسمة على 

من  اجتماعية  حصة   )1000( ألف 

الشريك  ملكية  في  د3هم  مائة  فئة 

الوحيد السيد احمد صبري.

صبري  احمد  السيد   : التسيير 

3قم  الوطنية  للشطاقة  الحامل 

G272777 تم تنصيشه مسير للشركة 

لفترة غير محددة.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  تم 

بالقنيطرة  االبتدائية  للمحكمة 

3قم  تحت   ،2022 ما23  فاتح  في 

.60022

328 P
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RH TRAM
SARL AU

شركة ذات املسؤولية محدودة
بشريك واحد

3أسمالها : 100.000 د3هم
املقر االجتماعي : زاوية شا3ع 

االستقالل وشا3ع املرسة إقامة 
»لبرال أ« مكتب 3قم 08 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانو0 األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
RH TRAM SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

شا3ع  زاوية   : االجتماعي  املقر 
االستقالل وشا3ع املرسة إقامة »لبرال 

أ« مكتب 3قم 08 القنيطرة.
موضوع الشركة : بيع مواد الشناء 

بالتقسيط ؛
املقاولة في نقل الشضائع.

3أسمال  : حدد  الشركة  3أسمال 
د3هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 د3هم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد الهيلوفي 
الرياحي.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

3قم 60025 بتا3يخ 2 ما23 2022.
329 P

SODIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : بقعة 229، منطقة 
التنشيط الساكنية القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانو0 األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

SODIZ SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 ،229 بقعة   : االجتماعي  املقر 

الساكنية  التنشيط  منطقة 

القنيطرة.

في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

األشغال املختلفة أو الشناء ؛

األملنيوم  نجا3ة  في  املقاولة 

والنجا3ة الحديدية.
3أسمال  : حدد  الشركة  3أسمال 

د3هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

للواحدة، محر3ة  100 د3هم  بقيمة 

على  وموزعة  مكتتشة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد أيوب بوخبزة 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

أيوب  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

بوخبزة.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
3قم 64471 بتا3يخ 7 ما23 2022.

330 P

GLOBAL EURO INDUSTRIE
SARL

الرأسمال اإلجتماعي : 10.000 د3هم

املقر االجتماعي : 027 شا3ع محمد 

الديو3ي ومحمد الخامس 3قم 2 

القنيطرة

بتا3يخ العرفي  العقد   بمقت�صى 
املساهمو0  قر3   2022 أكتوبر   19

 GLOBAL EURO للشركة 

3أسمالها   INDUSTRIE SARL

 )10.000( أالف  عشرة  االجتماعي 

د3هم ما يلي :

تحويل الحصص.

تحويل 80 حصة للسيدة الطا�صي 

سميرة لفائدة السيدة لويزي خديجة ؛

تحويل 20 حصة للسيد الطا�صي 
لويزي  السيدة  لفائدة  يوسف 

خديجة ؛

الرأسمال  يصشح  وبالتالي 

على  مقسم  للشركة  االجتماعي 

الشكل اآلتي :

لويزي خديجة 100 حصة.

تغيير النشاط االجتماعي

تغيير النشاط االجتماعي للشركة 

كالتالي :

أعمال الطشاعة ؛

الصناعي،  التبريد  هواء،  مكيف 

كاشف  السشاكة،  الهواء،  معالجة 

الحريق والنظام الشم�صي ؛

أعمال مختلفة.

تحويل املقر االجتماعي للشركة.

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

الديو3ي  محمد  شا3ع   027 من 

القنيطرة   2 3قم  الخامس  ومحمد 

بطوطة  ابن  شا3ع   5 3قم  محل  إلى 

القنيطرة.

السيد  استقالة  املسير  استقالة 

كمسير  مهامه  من  يوسف  الطا�صي 

للشركة ابتداء من 19 أكتوبر 2022 .
لويزي  السيدة  املسيرة  تعيي0 

خديجة مسيرة وحيدة للشركة ملدة 

غير محدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 10 فبراير 

السجل   ،90275 تحت 3قم   ،2022

التجا3ي 3قم 51771 القنيطرة.
بمثابة بيا0 ومقتطف

331 P

KSAYBIA SLM شركة
ش.ذ.م.م

قفل تصفية الشركة
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم   ،2022 يناير   10 بالقنيطرة يوم 

تحديد ما يلي تشعا للمحضر :

 KSAYBIA شركة  تصفية  قفل 

SLM ؛

إبراء املصفي ؛

3قم  التجا3ي  السجل  شطب 

.57287

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط 

 2022 فبراير    22 بتا3يخ  بالقنيطرة 

تحت 3قم 90082.

332 P

ALLO TRAVEL شركة
ش.ذ.م.م شريك وحيد

حل الشركة
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم   ،2022 فبراير   2 يوم  بالقنيطرة 

تحديد ما يلي تشعا للمحضر.

انحالل مسشق للشركة ؛

علو  السيد   : املصفي  تسمية 

الهاشمي.

املقر الذي تمت فيه التصفية  59 

إقامة موالي عشد العزيز شا3ع موالي 

عشد العزيز 3قم 4 القنيطرة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 22 فبراير 

2022 تحت 3قم 90507.
للضشط والنشر

333 P

DARAA LILBINAA شركة
ش.ذ.م.م

تأسيس
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقنيطرة، بتا3يخ 2 ما23 2022، تم 

 DARAA LILBINAA تأسيس شركة 

ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : 59 إقامة موالي 

عشد العزيز شا3ع موالي عشد العزيز 

مكتب 3قم 4 القنيطرة.

اإلنعاش   : االجتماعي  الهدف 

العقا3ي.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقا3ية  التجا3ية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
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التسيير أسند إلى : ياسي0 يدا0.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 22 ديسمبر من كل سنة.

 : مشلغ  في  حدد  املال  3أسمال 

100.000 د3هم، مقسمة إلى 1000 

للواحدة،  د3هم   100 بقيمة  حصة 

سدد اكتتابها وتوزيعها كالتالي :

السيدة خديجة يدا0 990 حصة ؛

السيد ياسي0 يدا0 10 حصص.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لذا  القانوني 

التجا3ي  بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بتا3يخ   64495 بالقنيطرة تحت 3قم 

8 ما23 2022.

334 P

EL AMRANI NEGOCE

شركة التضامن

3أسمالها : 80.000 د3هم

املقر االجتماعي : 20 شا3ع الشهيد 

 غداوي عشا2 الطابق الثاني

وادي زم

السجل التجا3ي 3قم : 229

الحل املشكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

 EL AMRANI لشركة  العادي  الغير 

NEGOCE - SNC تقر3 ما يلي :

املشكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة ؛

عمراني  العابد  السيدة  تعيي0 

نادية، بصفتها مصفية للشركة ؛

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بالعنوا0 التالي :

عشا2  غداوي  شهيد  شا3ع   20

الطابق الثاني - وادي زم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

3قم  تحت  زم  بوادي  االبتدائية  

2022/25 بتا3يخ فاتح ما23 2022.

335 P

TAG AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : بقعة 2222 إقامة 
غيثة مكتب 3قم 2 تجزئة الحدادة 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقنيطرة تم وضع القانو0 األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
.TAG AGRI SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 2222 بقعة   : االجتماعي  املقر 
تجزئة   2 3قم  مكتب  غيثة  إقامة 

الحدادة القنيطرة.
 CULTURES   : الشركة  موضوع 

NON PERMANENTES
مشلغ  في  الشركة  3أسمال  حدد 
 1000 إلى  مقسم  د3هم   100.000
د3هم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للواحدة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد يونس 
أمي0 الزين.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
22 ديسمبر.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

3قم 60522 بتا3يخ 9 ما23 2022.
336 P

BAYERN EXPRESS
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر اإلجتماعي : شقة 3قم 4 عما3ة 
225 إقامة إيما0 عصام القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانو0 األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 BAYERN EXPRESS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 4 3قم  شقة   : اإلجتماعي  املقر 

عصام  إيما0  إقامة   225 عما3ة 

القنيطرة.

 : الشركة  موضوع 

ENTREPRENEUR DE 

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI

3أسمال  حدد   : الشركة  3أسمال 

د3هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 د3هم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

: أسند إلى السيد اعموم  التسيير 

مو3اد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

3قم 64477 بتا3يخ 7 ما23 2022.

337 P

 MULTISERVICES ET

SECURITE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : زنقة 175 3قم 115 

جردة القا�صي القنيطرة

الحل املشكر للشركة
بمقت�صى محضر الجمع العام الغير 

 MULTISERVICES لشركة  العادي 

ET SECURITE SARL تقر3 ما يلي :

املشكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

 ROUISSI RABIE السيد  تعيي0 

مصفيا  بصفته   ،BEN KHEMAIS

للشركة ؛

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بالعنوا0 التالي :

زنقة 175 3قم 115 جردة القا�صي 

القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا3يخ بالقنيطرة   االبتدائية 

20 فبراير 2022 تحت 3قم 90522.

338 P

GUAJGUAJ

بمقت�صى العقد العرفي املحر3 في 

القنيطرة بتا3يخ 10 فبراير 2022، تم 

االتفاق على القانو0 األسا�صي لشركة 

ذات الخصائص التالية :

GUAJGUAJ : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود ذات شريك واحد.

الغرض : تاجر مستو3د بالجملة ؛

أو  األعمال  مختلف  في  مقاول 

التشييد ؛

مقاول نقل األشخاص.

عند  )توطي0   : االجتماعي  املركز 

 SPECIAL BUSINESS شركة 

بكر  أبو  شا3ع   08 ب   )SYNERGIE

الصديق إقامة ايما0 إلى مكتب 3قم 

2 القنيطرة.

د3هم   100.000  : الرأسمال 

حصة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 

بقيمة 100 د3هم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 22 ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي القانوني   5%  : األ3باح 

والشاقي بعد املداولة.

لتسيير  قانونيا  عي0   : التسيير 

السيد   : الشركة وملدة غير محدودة 

خي اليا2.

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 

ما23   7 االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 60062.

339 P
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S.OUARAK CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
3اسمالها : 100.000 د3هم

املقر اإلجتماعي : مكتب 3قم 1 زاوية 
زنقة مشا3ك الدكالي، شالة وغاندي 

عما3ة B إقامة مريم القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانو0 األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
التسمية :

 S.OUARAK CONSULTING
.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 1 3قم  مكتب   : االجتماعي  املقر 
شالة وغاندي  الدكالي،  زاوية مشا3ك 

عما3ة B إقامة مريم القنيطرة.
محاسب   : الشركة  موضوع 

معتمد.
3أسمال  : حدد  الشركة  3أسمال 
د3هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 د3هم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيير 
.OUARAK SAID

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
22 ديسمبر.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

3قم 64451 بتا3يخ 2 ما23 2022.
340 P

 LA SOCIETE EAST WEST
ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
3اسمالها : 100.000 د3هم

املقر اإلجتماعي : 3قم 267 الطابق 
األول حي النهضة II، تمديد 2

الحل املشكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 
 LA SOCIETE لشركة  العادي  الغير 
EAST WEST ENGINEERING تقر3 

ما يلي :

 zari driss قشول استقالة السيد 

عن  وصحيحة  صالحة  ذمة  وابراء 

مدة إدا3ته ؛

املشكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة ؛

zari driss، بصفته  تعيي0 السيد 

مصفيا للشركة ؛

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بالعنوا0 التالي :
3قم 267 الطابق األول حي النهضة 

II، تمديد 2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية بالرباط تحت 3قم 222702 

.

341 P

MARS INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

املقر اإلجتماعي : 56، شا3ع موالي 

يوسف، الطابق الثالث، الشقة 14 

الدا3 الشيضاء

السجل التجا3ي 3قم : 029895

تفويت حصص اجتماعية
وتعيي0 مسير جديد

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

 MARS لشركة  العادي  الغير 

ذات  شركة   ،INTERNATIONAL

املسؤولية املحدودة، تقر3 ما يلي :

مجموع  تفويت  على  املصادقة 

الحصص في ملك السيدة مصلوحي 

نو3ا 3انيا، أي ما مجموعه 500 حصة 

100 د3هم للحصة  اجتماعية بقيمة 

لفائدة السيد عشد اإلله عشد الرحمن 

الحامل  مالي،  الجنسية  األنصا3ي، 

 ،AA0220565 3قم  السفر  لجواز 

العربية  اململكة  بالرياض،  والساكن 

وحيد  شريك  ليصشح  السعودية، 

.MARS INTERNATIONAL بشركة

قشول استقالة السيدة مصلوحي 

الشركة  تسيير  مهام  من  3انيا،  نو3ا 

وتعيي0 السيد عشد اإلله عشد الرحمن 

لشركة  وحيد  مسير  األنصا3ي، 

.MARS INTERNATIONAL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا3يخ  الشيضاء،  بالدا3  التجا3ية 

10 ما23 2022 تحت 3قم 827292 .

342 P

RIMA INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر اإلجتماعي : 15، زنقة سشو، 

مركز املعامالت »الشوب«، مكتب 

3قم 2، الطابق الخامس القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو0 األسا�صي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 RIMA INDUSTRIE  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

15، زنقة سشو،   : املقر االجتماعي 

مكتب  »الشوب«،  املعامالت  مركز 

3قم 2، الطابق الخامس القنيطرة.

في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

املنشآت املعدنية.

3أسمال  : حدد  الشركة  3أسمال 

د3هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

للواحدة، محر3ة  100 د3هم  بقيمة 

على  وموزعة  مكتتشة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيدة إلهام الهاف 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيدة إلهام   : التسيير 

الهاف.

التجا3ي   بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

3قم 64509 بتا3يخ 9 ما23 2022 .

343 P

FONCIERE LA COLOMBE
SARL D›AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

3أسمالها : 100.000 د3هم
 ،A2 املقر اإلجتماعي : عما3ة إقامة
3قم A202 الطابق السفلي ساحة 
زعير دا3 السالم )سوي�صي( الرباط
السجل التجا3ي 3قم 202.272

استمرا3  نشاط الشركة
لشركة  الوحيد  الشريك 
 FONCIERE LA COLOMBE SARL
D›AU قر3 بتا3يخ 25 نوفمبر 2022 
من  بالرغم  الشركة  نشاط  استمرا3 
من   )2/4( تجاوزت  التي  الخسائر 

3أسمال الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   2022 8 فبراير  يوم  بالرباط، 

3قم 222.926.
من أجل اإليجاز والشيا0

344 P

UNUSUAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
3أسمالها 220.000 د3هم

مقرها الجتماعي : 10 زنقة الحرية 
الطابق 2 الشقة 5 الدا3 الشيضاء
السجل التجا3ي 3قم 520.869
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بالدا3 
تم   2022 فبراير   2 بتا3يخ  الشيضاء 
ذات  لشركة  أسا�صي  قانو0  وضع 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
شركة   UNUSUAL  : التسمية 

ذات مسؤولية محدودة.
الغرض : 

التواصل  عمليات  جميع  تسيير 
التي تهدف إلى نشر الرسائل اإلعالنية 
أو حمالت التوعية أو إنتاج املحتوى 

بجميع أشكاله.
التواصل  وكاالت  أنشطة  جميع 
التواصل  في  االستشا3ة  وأنشطة 
والتسويق عن طريق جميع الوسائل 

بما في ذلك األنترنيت وجميع وسائل 

التواصل التفاعلية.
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في  االستشا3ية  األنشطة  جميع 
وهندسة  والتنظيم  االستراتيجية 

التد3يب.
كافة أنشطة العالقات الصحفية 

والعالقات العامة.
أي نشاط لوكالة إعالنية وال سيما 
اإلعالنية  الحمالت  وإنتاج  تصميم 
مساحات إعالنية على جميع  وشراء 
املشيعات  وترويج  الوسائط  أنواع 

وإعالنات نقاط الشيع.
 نشاط التصميم الجرافيكي والفيديو

واإلنتاج ثالثي األبعاد.
نقل  أو  أو تشغيل  أو حيازة  أخذ 
االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

واالمتيازات املتعلقة بهذه األنشطة.
العمليات  جميع  عام  وبشكل 
التجا3ية  أو  املدنية  أو  الصناعية 
املعامالت  جميع  وكذلك  واملالية 
ذلك  في  بما  املنقولة  وغير  املنقولة 
التأجير والتي قد تتعلق بشكل مشاشر 
بأي  أو  الغرض  بهذا  مشاشر  غير  أو 
�صيء مشابه أو مرتشط باإلضافة التي 
تشجع بشكل مشاشر أو غير مشاشر على 

تحقيق هذا الهدف.
10 زنقة الحرية   : املقر االجتماعي 

الطابق 2 الشقة 5 الدا3 الشيضاء.
 4 من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تا3يخ تقييدها بالسجل  ما23 2022 

التجا3ي.
3أسمال  حدد   : الشركة  3أسمال 
د3هم   220.000 مشلغ  في  الشركة 
فئة  من  حصة   2200 إلى  مقسمة 
100 د3هم للحصة الواحدة مسجلة 
ومحر3ة بالكامل وخصصت للشركاء 

بما يتناسب مع حصصهم كما يلي :
 40.000 3قيق  جها0  السيدة 

د3هم.
 40.000 السيد عشد العالي بيدا3 

د3هم.
بدوي  لعرائ�صي  مراد  السيد 

40.000 د3هم.
املجموع : 220.000 د3هم.

: الجمع العام التأسي�صي  التسيير 
عي0 السيد   2022 فبراير   10 بتا3يخ 
عشد العالي بيدا3 مسير للشركة ملدة 

2 سنوات.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى 22 ديسمبر من كل سنة.

 األ3باح : تخصص األ3باح الصافية

 بعد االقتطاعات القانونية والتأسيسية

للشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  القانوني 

الشيضاء يوم 4 ما23 2022 تحت 3قم 

بالسجل  مقيدة  الشركة   ،825228

التجا3ي تحت 3قم 520.869.
من أجل اإليجاز والشيا0

345 P

 SOCIETE AFRIQUIA

LUBRIFIANTS MAROC
»AFRILUB« S.A

شركة مساهمة

3أسمالها 292.708.600 د3هم

املقر االجتماعي : 229 شا3ع موالي 

اسماعيل الدا3 الشيضاء

السجل التجا3ي عدد 107.165

استقالة وتعيي0 متصرف
I - مجلس اإلدا3ة بتا3يخ 9 نوفمبر 

2022 قد :

علم باستقالة السيد علي 3ضوا0 

من مهامه كمتصرف للشركة.

قر3 تعيي0 متصرف جديد السيد 

هندي الجنسية حامل   BINSU JOY

.Z2829920 لجواز السفر 3قم

أصشح مجلس اإلدا3ة يتكو0 بذلك 

من األعضاء اآلتية أسماؤهم :

السيد علي الزيادي، 3ئيس.

السيد علي وكريم.

السيد يوسف عراقي حسيني.

السيد سعيد الشغدادي.

.M.GEERT TAVERNIER السيد

.LIM CHING SAN السيد

.IAN NOBLE السيد

.JOY BINSU السيد

عقب  ستنتهي  انتدابهم  مدة 

انعقاد الجمعية العامة العادية التي 

املالية  السنة  حسابات  في  سثبت 

.2022

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 

تحت   2022 ما23   2 يوم  الشيضاء 
3قم 825255.

من أجل اإليجاز والشيا0

346 P

ممتلكات كاليجاف
شركة ذات مسؤولية محدودة

3أسمالها 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : 11 شا3ع بير قاسم 

السوي�صي الرباط

ألفي0  العام  من  أكتوبر  فاتح  في 

وعشرين عقد شركاء شركة ممتلكات 

كليجاف جمعا عاما غير عادي حيث 

تقر3 ما يلي :

العادي  الغير  العام  الجمع  سلم 

كوهن  فيصل  السيد  الشريك  وفاة 
قر3  اجتماعية  حصة   140 صاحب 

استمرا3 الشركة حسب صك الو3اثة 

املحر3 بالرباط في 22 سبتمبر 2020 

للمادة  ووفقا   278-287 3قم  تحت 

وتوزيع   األسا�صي  النظام  من   9.2

الحصص املذكو3ة على الو3ثة على 

النحو التالي :

أسماء الشركاء :

السيدة نجوى معالل من مواليد 

الو3اثة  أسهم   2962 ما23   22
3قم بطاقة التعريف الوطنية   5/00

C250725 عدد األسهم 28 سهم.

مواليد  من  كوهن  منى  السيدة 

الو3اثة  أسهم   2988 سبتمبر   9
3قم بطاقة التعريف الوطنية   7/00

AA50114 عدد األسهم 20 سهم.

مواليد  من  كوهن  مهدي  السيد 

الو3اثة  أسهم   2992 ديسمبر   5
20/00 3قم بطاقة التعريف الوطنية 

A290200 عدد األسهم 49 سهم.

مواليد  من  كوهن  منير  السيد 

الو3اثة  أسهم   1996 فبراير  فاتح 
20/00 3قم بطاقة التعريف الوطنية 

A702298 عدد األسهم 49 سهم.

 00/00 الو3اثة  أسهم  املجموع 

عدد األسهم 140 سهم.

الرصيد  منح  على  الو3ثة  وافق 
حصة  وهو  القسمة  عن  الناتج 
معالل  السيدة  لوالدتهم  إجمالية 

نجوى.
العادي  الغير  العام  الجمع  قر3 
تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى 3قم 
11 شا3ع بير قاسم السوي�صي الرباط.
العادي  غير  العام  الجمع  قر3 
تعديل الشنود 1، 4، 6 و 7 من النظام 

األسا�صي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجا3ية  املحكمة  لدى  القانوني 
 2022 ما23  فاتح  بتا3يخ  بالرباط 

تحت 3قم 222020.
مختصر للنشر

347 P

PCI MED
بيسيئيميد

شركة محدودة املسؤولية
3أسمالها 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : 25 شا3ع يوسف 
ابن تاشفي0 مشنى ابن بطوطة 

الطابق الثالث 3قم محل 2.02 ب 
طنجة

السجل التجا3ي 3قم 101471
تصفية الشركة

بموجب قرا3ات الشريك الوحيد 
 2022 ديسمبر   22 في  املؤ3خة 
للشركة املسماة »بيسيئيميد« شركة 

محدودة املسؤولية تقر3 ما يلي :
املصادقة على تقرير املصفي.

تعويض الرصيد السلبي للتصفية 
 92.252.95 د3هم عن طريق الحساب

الجا3ي للشركاء.
 إعال0 الختم النهائي ألعمال التصفية
وإبراء ذمة مصفي الشركة من تسيير 
وإنهاء  عليه  أشرف  الذي  التصفية 

التوكيل املقدم له.
من  النهائي  بالتشطيب  املطالشة 

السجل التجا3ي.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط
بتا3يخ بطنجة  التجا3ية   باملحكمة 
28 يناير 2022 تحت 3قم 250.000.

بمثابة مقتطف وبيا0

املصفي

348 P
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DAVINKA IMMO

دفينكا إيمو

شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد

3أسمالها 1.100.000 د3هم

املقر االجتماعي : فيال استريليتا زاوية 

شا3ع هوالند وشا3ع 3وسيا طنجة

السجل التجا3ي 3قم 22659

زيادة 3أسمال الشركة

خفض 3أسمال الشركة

تعديل موازي للنظام األسا�صي

العام  الجمع  محضر  بموجب 

ديسمبر   22 في  املؤ3خ  االستثنائي 

2022 قر3  الشريك الوحيد للشركة 

املسماة »دفينكا إيمو « شركة محدودة

املسؤولية بشريك وحيد ما يلي :

الشركة  3أسمال  في  الزيادة 

د3هم مما سيرفع   5.000.000 بمشلغ 

الرأسمال من مشلغ 1.000.000 د3هم 

إلى مشلغ 6.000.000 د3هم.

50.000 حصة  معرفة تخصيص 

توبي  جديدة لصالح السيد دانيال، 

هيشتر.

بمشلغ  الشركة  3أسمال  خفض 

امتصاص  بهدف  د3هم   4.900.000

 49.000 الخسائر املتراكمة عبر إلغاء 

حصة اجتماعية.

 7 و   6 التعديل املوازي للمادتي0 

من النظام األسا�صي.

األسا�صي  النظام  صياغة  إعادة 

القانوني شركة  الشكل  لتكييفه مع 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط

بتا3يخ بطنجة  التجا3ية   باملحكمة 

28 يناير 2022 تحت 3قم 209.999.
بمثابة مقتطف وبيا0

املسير

349 P

SOVEROC
صوفيروك

شركة محدودة املسؤولية
3أسمالها 80.000 د3هم قابل 

للتحويل
املقر االجتماعي : أطلنتيك فري زو0 

طريق وطني 3قم 4 جماعة عامر 
السلفية بقعة 3قم 1.41 إ قنيطرة 

املغرب
السجل التجا3ي 3قم 50722
االستمرا3 في نشاط الشركة

العام  الجمع  محضر  بموجب 
االستثنائي املؤ3خ في 8 سبتمبر 2022 
تقر3  »صوفيروك«  املسماة  للشركة 
في  واالستمرا3  الشركة  حل  عدم 
ثالث  أكثر من  النشاط 3غم خسا3ة 

أ3باع 3أسمال الشركة.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة.
بمثابة مقتطف وبيا0

املسير

350 P

FERPLANT FZ
فير بال0 إف زد

شركة محدودة املسؤولية
 بشريك وحيد
قابلة للتحويل

3أسمالها 100.000 د3هم
املقر االجتماعي : منطقة التصدير 
الحرة تجزئة 3قم 40 أ الطابق األول 
املكتب 3قم 2 20 - 90090 طنجة

السجل التجا3ي : 200.277
تحويل املقر االجتماعي
زيادة 3أسمال الشركة

تخفيض 3أسمال الشركة
إعادة صياغة النظام األسا�صي

بموجب قرا3ات الشريك الوحيد 
املؤ3خة في 2 ديسمبر 2022 للشركة 

املذكو3ة أعاله تقر3 ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
: منطقة التصدير  إلى العنوا0 التالي 
40 الطابق الثالث  الحرة بقعة 3قم أ 
طنجة   90090  -  20  2 املكتب 

املغرب.

 الزيادة في 3أسمال الشركة بمشلغ
للتحويل  قابلة  د3هم   1.000.000
مشلغ  من  الرأسمال  سيرفع  مما 
للتحويل  قابلة  د3هم   1.000.000
قابلة  د3هم   1.100.000 مشلغ  إلى 
للتحويل لالشتراك واإلفراج بالكامل 
نقدا من خالل دمج املشالغ املدفوعة 
من قشله في الحساب الجا3ي للشريك.

 10.000 بتخصيص  العلم  أخذ 
»فير  شركة  لصالح  جديدة  حصة 

بال0« إي إ3 إل.
 تخفيض 3أ2 املال بمشلغ 1.000.000
أجل  من  للتحويل  قابلة  د3هم 
وذلك  املتراكمة  الخسائر  استيعاب 

بإلغاء 10.000 حصة.
تعديل املواد 4، 6 و 7 من النظام 

األسا�صي.
من   27 املادة  صياغة  إعادة 
النظام األسا�صي لتحيينها مع القانو0 

3قم 22.29.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط
بتا3يخ بطنجة  التجا3ية   باملحكمة 
3قم  تحت   2022 ديسمبر   16

.209.028
بمثابة مقتطف وبيا0

املسير

351 P

 MECHANICAL INDUSTRIAL
ENGINEERING

ميكانكل أندوستريال إنجنيرينغ
شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد
3أسمالها 10.500 أو3و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 
الحرة تجزئة 3قم 02 أ الطابق األول 

املكتب 3قم ب 005 طنجة
السجل التجا3ي : 77.027

تحويل املقر االجتماعي
إعادة صياغة النظام األسا�صي

تعديل موازي للنظام األسا�صي مع 
القانو0 3قم 22.29

بموجب قرا3ات الشريك الوحيد 
املؤ3خة في 2 ديسمبر 2022 للشركة 

املذكو3ة أعاله تقر3 ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

: منطقة التصدير  إلى العنوا0 التالي 
الطابق األول   02 الحرة بقعة 3قم أ 

املكتب 3قم ب005 طنجة.

النظام  من   4 املادة  تعديل 

األسا�صي.

من   27 املادة  صياغة  إعادة 
النظام األسا�صي لتحييها مع القانو0 

3قم 22.29.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط

بتا3يخ بطنجة  التجا3ية   باملحكمة 

6 يناير 2022 تحت 3قم 209.672.
بمثابة مقتطف وبيا0

املسير

352 P

 OMSAN WAREHOUSING

MAROC
أومسا0 ويرهوسينغ مروك

شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد
3أسمالها 250.000 أو3و

املقر االجتماعي : املنطقة الحرة 

اللوجستية املستودع 3قم 71 ب 

تجزئة 3قم 71 قصر املجاز واد الرمل

السجل التجا3ي 3قم 89277
زيادة 3أسمال الشركة

تخفيض 3أسمال الشركة
تعديل موازي للنظام األسا�صي

بموجب قرا3ات الشريك الوحيد 

املؤ3خة في 9 ديسمبر 2022 للشركة 

مروك  ويرهوسينغ  أومسا0  املسماة 

تقر3 ما يلي :

الزيادة في 3أسمال الشركة بمشلغ 

160.000 أو3و مما سيرفع الرأسمال 

مشلغ  إلى  أو3و   250.000 مشلغ  من 

واإلفراج  لالشتراك  أو3و   410.000

بالكامل نقدا من خالل دمج املشالغ 

الحساب  في  قشله  من  املدفوعة 

الجا3ي للشريك.

 1.600 بتخصيص  العلم  أخذ 

شركة  لصالح  جديدة  حصة 

شركة  لوجيستسك«  »أومسا0 

محدودة املسؤولية.
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 تخفيض 3أ2 املال بمشلغ 160.000

الخسائر  استيعاب  أجل  من  أو3و 

املتراكمة وذلك بإلغاء 1600 حصة.

7 من النظام  و   6 تعديل املادتي0 

األسا�صي.

من   27 املادة  صياغة  إعادة 

النظام األسا�صي لتحيينها مع القانو0 

3قم 22.29.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط

بتا3يخ بطنجة  التجا3ية   باملحكمة 

3قم  تحت   2022 ديسمبر   15

.208.960
بمثابة مقتطف وبيا0

املسير

353 P

 METALFER AUTOMOTIVE

MOROCCO
ميطالفير أوطوموتيف مروكو

شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد

3أسمالها 609.000 أو3و

املقر االجتماعي : منطقة الحرة 

 طنجة أوطوموتيف سيتي بقعة

3قم 262 جماعة جوامعة إقليم 

فحص أنجرة - طنجة

السجل التجا3ي : 202.267

تحويل املقر االجتماعي
زيادة 3أسمال الشركة

تعديل املوازي للنظام األسا�صي
استقالة مسير
تعيي0 مسير

التوقيع االجتماعي
إعادة صياغة النظام األسا�صي

بموجب قرا3ات الشريك الوحيد 

املؤ3خة في 26 أكتوبر 2022 للشركة 

املذكو3ة أعاله تقر3 ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

الحرة  منطقة   : التالي  العنوا0  إلى 

بقعة سيتي  أوطوموتيف   طنجة 

إقليم  جوامعة  جماعة   262 3قم 

فحص أنجرة - طنجة.

 الزيادة في 3أسمال الشركة بمشلغ
600.000 أو3و مما سيرفع الرأسمال 
مشلغ  إلى  أو3و   9.000 مشلغ  من 
واإلفراج  لالشتراك  أو3و   609.000
بالكامل نقدا من خالل دمج املشالغ 
 املدفوعة من قشله في الحساب الجا3ي

للشريك.
 60.000 بتخصيص  العلم  أخذ 
شركة  لصالح  جديدة  حصة 

»ميطالفير إ2 بي أ«.
تعديل املوازي للمواد 4، 6 و 7 من 

النظام األسا�صي.
السيد  استقالة  وقشول  معرف 
كمسير  مهامه  من  مالفا  ال  كو3ادو 

للشركة.
تعيي0 السيد أليسيو كفراتي مسير 
3يال  سويداد  فيا  الساكن  شركات 
بقرا3ات  تنتهي  ملدة  وذلك  )إسشانيا( 
في  سيبت  الذي  الوحيد  الشريك 
حسابات السنة املالية التي ستنقفل 

عند 22 ديسمبر 2022.
 تأكيد صالحيات التوقيع االجتماعي

التي تلزم الشركة.
من   27 املادة  صياغة  إعادة 
النظام األسا�صي لتحيينها مع القانو0 

3قم 22.29.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط
بتا3يخ بطنجة  التجا3ية   باملحكمة 
3قم  تحت   2022 ديسمبر   16

.209.027
بمثابة مقتطف وبيا0

املسير

354 P

 EUROSTYLE SYSTEMS
MELLOUSSA

او3وستيل سيستيم ملوسة
شركة مساهمة

3أسمالها 2.620.000 أو3و
املقر االجتماعي : منطقة الحرة 
 طنجة أوطوموتيف سيتي بقعة
3قم 252 جماعة جوامع إقليم 

فحص أنجرة - طنجة
السجل التجا3ي 3قم 92807

زيادة 3أسمال الشركة

خفض 3أسمال الشركة
تعديل موازي للنظام األسا�صي

العام  الجمع  محضر  بموجب 

 6 في  املؤ3خ  للشركاء  االستثنائي 

املسماة  للشركة   2022 أكتوبر 

»او3وستيل سيستيم ملوسة« شركة 

مساهمة قر3 املساهمو0 ما يلي :

الزيادة في 3أسمال الشركة بمشلغ 

من  بذلك  ليصشح  أو3و   5.000.000

أو3و   5.520.000 أو3و إلى   520.000

 250.000 وإصدا3  عن طريق إنشاء 

سهم بقيمة 20 أو3و للسهم.

بمشلغ  الشركة  3أسمال  خفض 

امتصاص  بهدف  أو3و   2.900.000

الخسائر املتراكمة عبر إلغاء 195.000 

سهم.

النظام  من   8 املادة  تعديل 

األسا�صي.

 تفويض مجلس اإلدا3ة بالصالحيات

الالزمة لغرض تحصيل االشتراكات في 

األسهم الجديدة واستالم املدفوعات 

استكمال  إلى  واإلشا3ة  املستحقة 

وتعديل  نقدا  املال  3أ2  في  الزيادة 

املواد ذات الصلة نتيجة لذلك.

اجتماع مجلس  وبحسب محضر 

فإ0   2022 أكتوبر   8 بتا3يخ  اإلدا3ة 

أعضاء مجلس اإلدا3ة :

االكتتاب  تصريح  على  املصادقة 

واألداء.

اإلجمالي  االكتتاب  من  التأكيد 

 20 بقيمة  جديد  سهم   250.000

أو3و للسهم الواحد التي تم إصدا3ها 

مقابل زيادة الرأسمال والتحرير الكلي 

مصرحا  املكتتشة  األسهم  الكتتاب 

في  للزيادة  النهائي  التحقيق  بذلك 

تسبيقات  إدماج  عبر  الرأسمال 

الحسابات الجا3ية للشركاء.

الشرط  بتحقيق  علما  اإلحاطة 

في  للزيادة  النهائي  بالتحقيق  املتعلق 

بتعديالت  علما  واإلحاطة  الرأسمال 

النظام األسا�صي الالحقة املقر3ة من 

طرف الجمع العام االستثنائي املؤ3خ 

في 6 أكتوبر 2022.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط

بتا3يخ بطنجة  التجا3ية   باملحكمة 

3قم  تحت   2022 ديسمبر   28

.209.260
بمثابة مقتطف وبيا0

املسير

355 P

شركة هاللي جونيور

SOCIETE HILALI JOUNIOR

الرأسمال االجتماعي : 2.000.000 

د3هم

املقر االجتماعي : 2 زنقة الكشير 

بنشوعزة كومب الغول مراكش

الجمع  محضر  قرا3ات  على  بناء 

بمراكش  املنعقد  االستثنائي  العام 

تنفيذ تم   2022 يناير   22  بتا3يخ 

ما يلي :

من  الشركة  3أسمال  تخفيض 

إلى  لخفضه  د3هم   2.000.000

2.000.000 د3هم أي تخفيض قد3ه 

د3هم من قشل املساهم   1.000.000

الوحيد السيد هاللي فا3وق.

 100 بقيمة  سهم   10.000 إلغاء 

مشلغ  وتسديد  الواحد  للسهم  د3هم 

املساهم  لصالح  د3هم   1.000.000

الوحيد السيد هاللي فا3وق املتعلق 

بهذا التخفيض في 3أ2 املال.

أصشح التوزيع الجديد لرأ2 املال 

على النحو التالي :

 20.000 فا3وق  هاللي  السيد 

سهم.

القواني0 املعدلة.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط

وذلك  بمراكش  التجا3ية  للمحكمة 

تحت  وذلك   2022 ما23   9 بتا3يخ 

3قم 222702.

356 P
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 ائتماينة أسفا3 كونساي
شقة 3قم 4 جنا0 النهضة 1 الرباط

الهاتف : 05.27.72.97.60
الهاتف النقال : 06.62.70.02.27

MALAK AGRI PROCESS
SARL AU

3أسمالها 10.000 د3هم
العنوا0 : 258 شا3ع الرايس عاشو3 

إقامة بد3 شقة 3قم 11 الرباط
تغييرات في الشركة

االستثنائي  العام  الجمع  إطا3  في 
 MALAK AGRI PROCESS لشركة 
SARL AU املنعقد بتا3يخ 5 نوفمبر 
وباإلجماع  األعضاء  قر3   2022

التغييرات التالية :
تغيير مكا0 اإلقامة :

تذكير : يقع مقر الشركة في 258 
شا3ع الرايس عاشو3 إقامة بد3 شقة 

3قم 11 الرباط.
تغيير  وباإلجماع  األعضاء  قر3 
عقد  بموجب  الشركة  إقامة  مكا0 
إيجا3 من 258 شا3ع الرايس عاشو3 
إلى  الرباط   11 إقامة بد3 شقة 3قم 

تجزئة سال تكميلي 3قم 22 سال.
تحديث القانو0 األسا�صي للشركة :
الجديدة  التعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بالرباط يوم 2 يناير 2022 

تحت 3قم 222258.
للشيا0

357 P

AZOUZ. TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : تجزئة 27 الفضيلة 
226 واد الذهب تما3ة

تعديالت في القانو0 األسا�صي
بموجب  الجمع العام االستثنائي 
بتا3يخ 20 فبراير 2022 للشركة ذات 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
املسماة AZOUZ TRANS 3أسمالها 
100.000 د3هم مقرها بتما3ة تجزئة 
27 الفضيلة 226 واد الذهب تقر3 

ما يلي :

التي  االجتماعية  الحصص  بيع 

كانت في حوزة السيد نازه عشد االله 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة الواحدة.

باع  العزيز  عشد  نشوم  السيد 

ايت  3شيد  موالي  السيد  لفائدة 

بوزيد 1000 حصة بقيمة 100 د3هم 

للحصة الواحدة.

استقالة السيد نشوم عشد العزيز 

من منصشه كمسير للشركة مع تبرئة 

ذمته طيلة مدة التسيير.

ايت  3شيد  موالي  السيد  تعيي0 

بوزيد كمسير جديد للشركة ملدة غير 

محدودة.

وبهذا سيتغير الفصول 6 و 7 و 16 

و 14 من القانو0 األسا�صي للشركة 

على أسا2 هذا التقسيم الجديد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

ما23   8 بتا3يخ  بتما3ة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 7622.

358 P

 STE ANGLE

SARL AU

3اسمالها : 600.000 د3هم

 LOT JNANE : مقرها االجتماعي

 SOUISSI IMM A MAGASIN

»MA« BIRKACEM RABAT

حسب مداوالت الجمع العام غير 

 ،2022 اكتوبر   11 بتا3يخ  العادي 

على  واملدير  الوحيد  املساهم  وافق 

اغالق  وقر3  التصفية  حسابات 

عمليات التصفية، وتجد3 االشا3ة الى 

أنه لم يتم سداد  أي أسهم ولم يتم 

اجراء  أي مشا3كة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   ،2022 ما23   10 بتا3يخ 

.222857

359 P

STE SELVIA FIRST
SARL AU

نقل الشضائع لحساب الغير
التصدير واالستيراد

تاسيس شركة
بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
 14 فبراير 2022، تم تاسيس شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملواصفات التالية :
 STE SELVIA  : شركة  التسمية  

.FIRST
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي : زنقة تازة 3قم 82 

مكر3 خنيفرة.
لحساب  الشضائع  نقل   : الغرض 

الغير، التصدير واالستيراد.
 100.000 في  حدد   : الراسمال 
1000 حصة موزعة  د3هم موزع الى 

على الشكل التالي :
 .... محفوض  أسماء  السيدة 

1000 حصة.
السيدة  من طرف  الشركة  تسير 
غير  ملدة  وذلك  محفوض  أسماء 

محدودة
تم االيداع القانوني للشركة لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 
بخنيفرة بتا3يخ 7 ما23 2022، تحت 
3قم 2022/96، السجل التجا3ي 3قم 

.0222
360 P

STE CITY ATLAS SPORT
SARL AU

مقرها االجتماعي : زنقة اسلي الحي 
االدا3ي تاحجاويت مريرت خنيفرة

تاسيس شركة
بتا3يخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تاسيس شركة  فبراير 2022،   22
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :
 STE CITY  : شركة  التسمية  

.ATLAS SPORT
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشريك وحيد.

:زنقة اسلي الحي  املقر االجتماعي 

االدا3ي تاحجاويت مريرت خنيفرة.

الغرض : نادي 3يا�صي.

 100.000 في  حدد   : الراسمال 

1000 حصة موزعة  د3هم موزع الى 

على الشكل التالي :

 1000  .... السيد هشام بويلغما0 

حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

ملدة  وذلك  بويلغما0  هشام  السيد 

غير محدودة.

تم االيداع القانوني للشركة لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

بخنيفرة بتا3يخ 2 ما23 2022، تحت 
3قم 2022/80، السجل التجا3ي 3قم 

.0227

361 P

STE DAMEKTRA
SARL AU

مقرها االجتماعي : 209 زنقة اساكا 

حي االدا3ي مريرت، خنيفرة

غير  اجتماع  محضر  بمقت�صى 

تم   ،2022 فبراير   15 بتا3يخ  عادي 

اتخاذ القرا3 التالي :

على  الكلي  التشطيب   : القرا3 

الشركة.

تم االيداع القانوني للشركة لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

 ،2022 ما23  فاتح  بتا3يخ  بخنيفرة 

السجل   ،2022/77 3قم  تحت 

التجا3ي 3قم 2067.

362 P

شركة ج.ب مينار
SARL AU

مقرها االجتماعي : تجزئة انا2

 3قم 28 أسكجوز مراكش

تنازل عن االسهم
بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ يومه 
تنازل  بموجشه  تم   ،2022 ما23   7

د3هم   100 1000 سهم من فئة  عن 

سعد بوسنة   السيد  من  للواحدة 
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3قم  الوطنية  الشطاقة   الحامل 

بنصيرية   السيد  الى  ش066787  ه 

التعريف  للشطاقة  الحامل  طا3ق 

مقر   ،  A008820 3قم  الوطنية 

املسجلة  الذكر  السالف  الشركة 

3قم  بمراكش  التجا3ية  باملحكمة 

السجل التجا3ي 3قم 71119.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

ما23   10 يومه  بمراكش  التجا3ية 

2022، تحت 3قم 2828.

363 P
 

STE   AGIL PLANCHER
 SARL

   شركة ذات املسؤولية املحدودة 
3أسمالها :  100.000 د3هم 

مقرها االجتماعي: دوا3 أوالد غيت 

عي0 عودة تما3ة

تــأسـيس شـركـة
بتا3يخ العرفي  العقد   بمقت�صى 

قواني0  وضع  تم   2022 يناير   28  

الشركة ذات املميزات التالية  : 

 AGIL PLANCHER  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة 

الغرض االجتماعي بإيجاز:  أشغال 

مواد  وبيع  مختلفة  وأشغال  الشناء 

الشناء.

  املـدة حددت في 99 سنة.

غيت  أوالد  دوا3  االجتماعي:  املقر 

عي0 عودة تما3ة.

الرأسمال: حدد في مشلغ 100.000 

د3هم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 

كل واحدة 100 د3هم مقسمة الى:       

السيد بوكلي حاسن مراد ...  200  

حصة.

السيد الرداد بكا3 .... 220 حصة.

 220  .... ملغا3ي    أحمد  السيد 

حصة.

طرف  من  الشركة  تسير  اإلدا3ة: 

السيد  و  مراد  بوكلي حاسن  السيد 

أحمد ملغا3ي.     

كتابة  لدى  تم  القانوني  اإليداع 

بتما3ة  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   2022 ما23   07 بتا3يخ 

.225659

364 P

STE  OPTIFLEX AFRICA
SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد

3أسمالها:   500.000 د3هم 

  املقر االجتماعي: عما3ة 20 شقة 8 

شا3ع موالي احمد الوكيلي حسا0 

الرباط

تــأسـيس شـركـة
بتا3يخ  العرفي  العقد  بمقت�صى 

قواني0  تم وضع   2022 ما23  فاتح 

الشركة ذات املميزات التالية : 

 OPTIFLEX AFRICA       : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الغرض االجتماعي بإيجاز: 

مختلفة   وأشغال  الشناء  أشغال 

االستيراد و التصدير. 

املـدة حددت في 99 سنة.

شقة   20 عما3ة  االجتماعي:  املقر 

8 شا3ع موالي احمد الوكيلي حسا0 

الرباط.

مشلغ  في  حدد   : الشركة  3أسمال 

 5000 إلى  مقسمة  د3هم   500.000

د3هم   100 واحدة  كل  قيمة  حصة 

يملكها السيد محمد كرو3ي.

السيد  طرف  من  الشركة  تسير 

محمد كرو3ي.

كتابة  لدى  تم  القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   2022 ما23   10 بتا3يخ 

.258572

365 P

SOCOGESTION

SARL

 مكتب الد3اسات، والحسابات واالستشا3ة

مقر : 1 زنقة افغانستا0 3قم 4 حي املحيط 

الرباط

 STE RALEIGH CAR

SARL

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

 28 فبراير 2022 بالرباط، تم تاسيس 

 ،RALEIGH CAR SARL شركة 3اليغ

املحدودة  املسؤولية  ذات   شركة 

وخصائصها كالتالي :

 RALEIGH 3اليغ   : الشركة  اسم 

.CAR SARL

مضمو0 الشركة : كراء السيا3ات 

بدو0 سائق.

الحسن  شا3ع   : الشركة  مقر 

الثاني، زنقة املختا3 السو�صي قسا3ية 

السالم املحل 3قم 26 الرباط.

3اسمال الشركة : 100.000 د3هم 

بقيمة  حصة   1000 الى  مقسمة 

د3هم للحصة الواحدة موزعة   100

كالتالي:

 ... عثما0  الدين  جمال  السيد 

500 حصة.

 500  ... هشام  الغربي  السيد 

حصة.

تم تعيي0 السيد   : تسيير الشركة 

وحيد  كمسير  عثما0  الدين  جمال 

للشركة.

خصم  بعد   : الشركة   أ3باح 

5 %من اال3باح يودع الشاقي في تصرف 

الشركاء.

التسجيل  تم   : التجا3ي  السجل 

بتا3يخ   258529 التجا3ي تحت 3قم 

10 ما23 2022، باملحكمة التجا3ية 

بالرباط.
للشيا0 واالستشا3ة

366 P

SOCOGESTION

SARL

 مكتب الد3اسات، والحسابات واالستشا3ة

مقر : 1 زنقة افغانستا0 3قم 4 حي املحيط 

الرباط

 STE AUTO AROUINI
SARL AU

بمقت�صى عقد عرفي بتا3يخ فاتح 

تأسيس  تم  بالرباط،   2022 فبراير 

 STE AUTO ا3ويني  أوطو  شركة 

ذات   شركة   ،AROUINI SARL AU

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد  وخصائصها كالتالي :

 AUTO اسم الشركة  اوطو ا3ويني

.AROUINI SARL AU

التجا3ة   : الشركة  مضمو0 

والوساطة التجا3ية.

مقر الشركة : محل بلوك د ب 3قم 

22 حي يعقوب املنصو3 الرباط.
3اسمال الشركة : 100.000 د3هم 

مقسمة الى 1000 حصة بقيمة 100 

د3هم للحصة الواحدة وكلها بحوزة 

السيد ا3ويني امليلودي.

تم تعيي0 السيد    : تسيير الشركة 

ا3ويني عادل كمسير وحيد للشركة.

خصم بعد   : الشركة   أ3باح 

 5 %من اال3باح يودع الشاقي في تصرف 

الشريك الوحيد.

التسجيل  تم   : التجا3ي  السجل 

بتا3يخ   258285 التجا3ي تحت 3قم 

التجا3ية  باملحكمة   ،2022 ما23   2

بالرباط.
للشيا0 واالستشا3ة

367 P

 STE PALM ATLAS SAHARA

ENERGY
SARL AU

 تأسيس شركة
املؤ3خ  العرفي  العقد  بمقت�صى 

   ،2022 بتا3يخ فاتح ما23  بالرباط  

محدودة  شركة  تأسيس  تم  قد 

الوحيد   الشريك  ذات  املسؤولية 

مواصفاتها كالتالي :  
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 PALM ATLAS   «  : التسمية 
   .SAHARA ENERGY « SARL AU

أعمال  االجتماعي:   الهدف 
منتج  تاجر ألي   - متنوعة  تشييد   أو 

أو عالمة تجا3ية وطنية ودولية.
شا3ع   28 عما3ة  املقر االجتماعي: 
 2 فال ولد عمير الطابق األول شقة 

أكدال الرباط.  
حدد    : االجتماعي    الرأسمال 
في  للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
د3هم موزع على ثالثي0   2.000.000
حصة مائة د3هم لكل  حصة موزعة 

على الشريك الوحيد كما يلي :
السيد مينغا0 يانك        20000 

حصة.
التسيير:    عهد تسيير الشركة مع 
االجتماعي ملدة غير محددة  اإلمضاء 

إلى السيد: مينغا0 يانك.
اإليداع  تم     : القانوني  اإليداع 
لدى  الضشط  كتابة  لدى  القانوني 
بتا3يخ بالرباط  االبتدائية   املحكمة 
عدد   تحت    ،2022 ما23   10  

.222802
368 P

 STE ZINEB SENTISSI
STUDIO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

3اسمالها : 100.000 د3هم
مقرها االجتماعي : 15 شا3ع االبطال 

3قم 4 الرباط اكدال.
تاسيس شركة

في املؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
 7 ديسمبر 2022، تم تاسيس شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ذات املميزات التالية :
 STE ZINEB SENTISSI : التسمية

.STUDIO
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
هدفها : الهندسة املعما3ية.

شا3ع   15  : االجتماعي  مقرها 
االبطال 3قم 4 الرباط اكدال.

سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

تسجيل الشركة في السجل التجا3ي.

3اسمالها : 100.000 د3هم.

ملدة  الشركة  ستسير   : التسيير 

غير محدودة من طرف السيدة زينب 

السنتي�صي الحاملة لشطاقة التعريف 

.AB208509 الوطنية 3قم

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر 

من كل سنة.

لدى   القانوني  االيداع  وضع  تم 

كتابة الضشط لدى املحكمة التجا3ية  

بالرباط بتا3يخ 22 يناير 2022،  تحت 

عدد 222509.

3قم السجل التجا3ي : 257282
من أجل التخليص والنشر

التسيير

369 P

 STE ISMOCAN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد 

3أسمالها :  10.000 د3هم 

مقرها االجتماعي :   28 , زنقة واد 

البهت , أكدال –الرباط

السجل التجا3ي 3قم :  258225 

الرباط                                           

مؤ3خ  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

واملسجل   2022 يناير   26 بتا3يخ 

3قم- تحت   2022 فبراير   14 بتا3يخ 

وضع  تم   .202200068662006

محدودة  لشركة  القانوني  اإلطا3 

وذات  وحيد  لشريك  املسؤولية 

الخصائص التالية:

 ISMOCAN SARL AU :التسمية

شركة   : القانونية  الصيغة 

محدودة املسؤولية لشريك وحيد.

واد  زنقة   ,  28 االجتماعي:  املقر 

– أكدال   ,01 3قم  املكتب  البهت 

الرباط . 

هذه  نشاط  يتكو0  املوضوع: 

الشركة في املغرب والخا3ج: 

وتثمينه  وتحويله  القنب  ز3اعة 
لالستخدامات العالجية والصناعية

مدة الشركة:99 سنة.
الرأسمال: 10.000 د3هم مقسمة 
د3هم   )100( سهم بمائة   )100( إلى  
ومدفوع  بالكامل  مكتتب  للسهم 
بالكامل مرقمة من 1 إلى 100 شاملة، 
ومخصصة للمساهم الوحيد لشركة 

.ISMO INVEST
أحمد  السيد  تعيي0   : التسيير 
الجنسية  مغربي  الفهري  الفا�صي 
غشت   10 بتا3يخ  بتطوا0  مزداد 
1964و القاطن بالرباط, أكدال , زنقة 
 ،  08 3قم   4 واد املخاز0 إقامة مريم 
حامل لشطاقة التعريف الوطنية 3قم 
L 200588 ، عي0 كمسير لشركة ملدة 

غير محدودة.
لهذه  القانوني  اإليداع  وضع  تم 
بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الشركة 
3قم  تحت   2022 فبراير   20 ب 

222007 من السجل الترتيبي.
370 P

STE BROTHERS SECURITY
SARL

تاسيس شركة
املؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
بسال تم تأسيس   2022 نونبر   17 في 
شركة محدودة املسؤولية التي تحمل 

الخصائص التالية :
 STE BROTHERS  : التسمية 

.SECURITY SARL
أمن  شركة   : االجتماعي  الهدف 

املشاني العامة او الخاصة.
 100.000  : الشركة  3أسمال 

د3هم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
 2 3قم  شقة   : االجتماعي  املقر 
عما3ة 22 اقامة النجاح 1 حي املحيط 

سال.
العمراوي  محمد   : التسيير 
 ،1969 يناير  فاتح  بتا3يخ  املزداد 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
بتجزئة  الساكن   ،  AB28999 3قم 

بندحما0 3قم 90 حي كريمة سال.

التسجيل  تم   : التجا3ي  السجل 

بالسجل التجا3ي باملحكمة االبتدائية 

تحت   ،2022 فبراير   14 بسال بتا3يخ 
3قم 25029، 3قم االيداع 28290.

371 P

 STE PLANET FIXATION
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
3اسمالها : 100.000 د3هم

استثنائي  عام  عقد  بمقت�صى 

تم   ،2022 ديسمبر   27 في  مسجل 

على  الشركة  بمقر  باالجماع  االقرا3 

ما يلي :

الكشيرة  السيدة  حصص  تفويت 

الشطاح للسيد الفريحي محمد.

الكشيرة  السيدة  املسيرة  استقالة 

الشطاح وتعيي0 السيد الفريحي محمد 

كمسير وحيد للشركة.
التجا3ي  السجل  االيداع   تم 

لدى  الضشط  بكتابة  للشركة  

بتا3يخ  بسال  االبتدائية   املحكمة 

15 فبراير 2022، تحت 3قم 28250.

372 P

STE NANIBUILDING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : مقاطعة لوداية 

جماعة تسلطانت مراكش

السجل التجا3ي 3قم : 228065

تاسيس شركة
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

مراكش.  في   ،2022 أغسطس   22

لشكل  االسا�صي  القانو0  اعداد  تم 

الشركة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

: الشركة   تسمية 

.STE NANIBUILDING SARL 

مستتمر   : غرض الشركة بايجاز 

عقا3ي.

مقاطعة   : عنوا0 املقر االجتماعي 

لوداية جماعة تسلطانت مراكش.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مشلغ 3اسمال الشركة 
د3هم أي مئة الف د3هم.

الحصص العينية : 1000 حصة.
الشخصية  الشركاء  أسماء 

وعناوينهم :
بتجزئة  الساكنة  بنبيكة  تو3ية 

سليمة ب 3قم 22 مراكش.
الساكن الشوعناني  نبيل   محمد 
تجزئة سليمة شا3ع امير موالي   22  

عشد هللا مراكش.
 22 الساكن  الشوعناني  املامو0 
تجزئة سليمة شا3ع امير موالي عشد 

هللا مراكش.
توزيع األنصشة على الشركاء :

تو3ية للسيدة  حصة   200 
بتجزئة سليمة  الساكنة  بيكة،  بن    

ب 3قم 22 مراكش.
املامو0  للسيد  حصة   400
الشوعناني الساكن 22 تجزئة سليمة 

شا3ع امير موالي عشد هللا مراكش.
محمد نبيل الشوعناني الساكن 22 
تجزئة سليمة شا3ع امير موالي عشد 

هللا مراكش.
أسماء مسيري الشركة الشخصية 

والعائلية وعناوينهم :
السيد املامو0 الشوعناني الساكن 
امير موالي  تجزئة سليمة شا3ع   22

عشد هللا مراكش.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ بمراكش  التجا3ية   باملحكمة 
3قم  تحت   2022 سبتمبر   14  

.227502
373 P

 ZIANI BUSINESS
ENTREPRISE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
فسخ مسشق للشركة

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
ما23   8 املسجل في   2022 ما23   7
االستثنائي  الجمع  عقد  تم   2022

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ؛

مقرها االجتماعي عما3ة 2، 3قم 6، 
اقامة و3دة، سيدي سعيد، مكنا2. 
الشركاء  بي0  املصادقة  تمت  حيث 

وتغيير ما يلي :
فسخ مسشق للشركة ؛

بلغالي  السعدية  السيدة  تعيي0 
كمصفية وتعيي0 مقر الشركة كمقر 

للتصفية.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط 
بتا3يخ بمكنا2  التجا3ية   باملحكمة 
و   76 3قم  تحت   2022 ما23   10
تحت  التجا3ي  السجل  في  املسجل 

الرقم 27907.
374 P

STE BOKAPROMO
SARL

تأسيس شركة
في مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
تأسيس  تم   2022 فبراير  فاتح   

الشركة.
 STE BOKAPROMO  : االسم 

.SARL
التطوير   : االجتماعي  الهدف 

العقا3ي.
عما3ة   : االجتماعي   املقر 
58 الشقة 2 أ شا3ع واد سشو أكدال 

الرباط.
مقدا3ه   : الشركة  3أسمال 
 1000 إلى  مقسم  د3هم   100.000
حصة  كل  مقدا3  اجتماعية  حصة 

100 د3هم.
السيد محمد بوقاسن 220 حصة 

اجتماعية ؛
حصة   200 الحاجي  علي  السيد 

اجتماعية.
 220 الحاجي  إبراهيم  السيد 

حصة اجتماعية.
املدة : 99 عاما.

محمد  السيد  يعتبر   : التسيير 
بوقاسن والسيد علي الحاجي مسيرين 

للشركة ملدة غير محددة.
الجهوي  باملكتب  اإليداع  تم 
ما23   7 بتا3يخ  بالرباط  لالستثما3 

2022 تحت 3قم السجل 258209.
375 P

STE AUDELEC S
SARL AU

شركة ش.د.م.م
تأسيس شركة

في مؤ3خ،  عرفي  عقد   بمقت�صى 
 9 فبراير 2022 تم تأسيس الشركة.

 STE AUDELEC S SARL : االسم 
AU

أعمال   : االجتماعي  الهدف 
كهرباء  تشليط  إنشاءات،  متنوعة، 

وسشاكة.
املقر االجتماعي : عما3ة 58 الشقة 

2 أ شا3ع واد سشو أكدال الرباط.
مقدا3ه   : الشركة  3أسمال 
 1000 إلى  مقسم  د3هم   100.000
حصة  كل  مقدا3  اجتماعية  حصة 

100 د3هم.
السيد عشد السالم الصغير 1000 

حصة اجتماعية.
املدة : 99 عاما.

التسيير : يعتبر السيد عشد السالم 
غير  ملدة  للشركة  مسير  الصغير 

محددة.
الجهوي  باملكتب  اإليداع  تم 
ما23   7 بتا3يخ  بالرباط  لإلستثما3 

2022 تحت 3قم السجل 258207.
376 P

خشير محاسب

أد الشركاء

022 شا3ع بو3كو0، الدا3 الشيضاء

 LE COMPTOIRE DES
PROMOTEURS

شركة محدودة املسؤولية
3أسمالها : 2.705.000 د3هم

مقرها االجتماعي : 209 شا3ع أنفا، 
الطابق األول، الدا3 الشيضاء
السجل التجا3ي : 166.067

غير  العام  الجمع  ملحضر  وفقا 
نوفمبر   22 بتا3يخ  املنعقد  العادي 

2022، تم اتخاذ القرا3ات التالية :
حل وتصفية الشركة وديا ؛

لحلو  ياسي0  السيد،  مهام  إنهاء 
كمسير للشركة ؛

لحلو  ياسي0  السيد  تعيي0 
مهامه  وتحديد  للشركة  كمصفي 

وصالحيته ؛

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
في  الشركة  وثائق  حفظ  ومكا0 
أنفا،  شا3ع    209  : التالي  العنوا0 

الطابق األول، الدا3 الشيضاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
ما23  فاتح  بتا3يخ  بالدا3 الشيضاء 

2022 تحت 3قم 820992.
من أجل املستخرج واإلشا3ة

التسيير

377 P

خشير محاسب
أد الشركاء

022 شا3ع بو3كو0، الدا3 الشيضاء

 ARADE ECO
AQUACULTURE

شركة محدودة املسؤولية
3أسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : 46 شا3ع 
الز3قطوني، الطابق الثالث،  الشقة 

3قم 6، الدا3 الشيضاء
السجل التجا3ي : 020.002

العام  الجمع  لقرا3ات  وفقا 
بتا3يخ املنعقد  العادي  وغير   العادي 

28 فبراير 2022، تقر3 ما يلي :
بمشلغ  الشركة  3أسمال  زيادة 
من  لنقله  د3هم   1.400.000
 1.500.000 إلى  د3هم   100.000

د3هم ؛
السيد  حصص  جميع  تفويت 
إد3يس  والسيد  كرافس  عثما0 
 ARADE ECO كرافس لفائدة شركة

SARL ؛
تغيير الشكل القانوني للشركة من  
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
النظام  صياغة  وإعادة  الوحيد 

األسا�صي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
بالدا3 الشيضاء بتا3يخ 9 ما23 2022 

تحت 3قم 826900.
من أجل املستخرج واإلشا3ة

التسيير

378 P
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ZIRARA TRANS
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
في مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
تحرير  تم  بتما3ة،   2022 فبراير   7
محدودة  لشركة  األسا�صي  القانو0 
خصائصها  تتمثل  التي  املسؤولية، 

في :
نقل الشضائع ؛

بيع وشراء مواد الشناء.
: دواد ولد يحيى  املقر االجتماعي 
بنعلي، امللك املسمى العيا�صي والكائن 

بجماعة الصشاح، الصخيرات.
املدة : 99 سنة من تا3يخ التسجيل 

في السجل التجا3ي.
الرأسمال حدد الرأسمال في مشلغ 
 1000 إلى  وقسم  د3هم،   100.000
د3هم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

لكل واحدة.
التسيير : السيد ادخي�صي محمد، 
مغربي الجنسية مزداد سنة 1977، 
 14 3قم  الخنساء  بشا3ع  القاطن 
الطابق الثاني 3قم 6 حي الوفاق تما3ة 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  والحامل 
مسيرا  تعيينه  تم   C099220 3قم 

للشركة ملدة غير محدودة.
السيد جناتي عشد الرحيم، مغربي 
الجنسية مزداد سنة 2982، القاطن 
بمكنا2 تجزئة األحمدية 2 3قم 202 
الشقة 4 والحامل لشطاقة التعريف 
تعيينه  تم   ،D505826 الوطنية 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
 225682 3قم  التجا3ي  السجل 
 لدى املحكمة االبتدائية بتما3ة بتا3يخ

10 ما23 2022، تحت 3قم 7602.
379 P

كابيطاليا
25، شا3ع شجرة القد2، قطاع 19، بلوك 2، 

حي الرياض، الرباط

SYAR
SARL AU

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املنعقد بتا3يخ 22 فبراير 2022 تقر3 

ما يلي :
حل مسشق للشركة ؛

السيد محمد يحي عما3ي  تعيي0 
3قم  الوطنية  للشطاقة  الحامل 

A009270 كمصفي للشركة ؛
للتصفية  االجتماعي  املقر  تعيي0 
املرسة،  زنقة   ،220 بالعنوا0 

االوداية، الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   9 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222770.
380 P

فاص جستيو0
مكتب املحاسشة والد3اسات والخدمات

BI TEXTILE
SARL AU

2 ت 3قم : 252957
تأسيس

بمقت�صى عقد عرفي بالرباط   -  1
تأسيس  تم   08-06-2022 بتا3يخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وذات املميزات التالية :
BI TEXTILE SARL AU : التسمية

الغرض : إستيراد و تصدير ؛
تنظيم التضاهرات و التجا3ة ؛

بيع  الطبي،  النسيج  حياكة، 
املنتوجات و األدوات ششه الطشية ؛

أشغال مختلفة ؛
بيع املعدات املكتبية و اإلعالمية ؛

طشاعة.
  416 5 3قم  : أمل  املقر اإلجتماعي 

حي املسيرة يعقوب املنصو3 الرباط.
من تا3يخ  سنة إبتداء   99  : املدة 

التأسيس.
الوحيدة  الشريكة   : املحاصة 
املكتتشة  الحصص  بتقديم  قامت  

كلها على الشكل اآلتي :
 : املعروفي  إيما0  السيدة   -  1
100000.00 د3هم )حصص نقدية(.
1000حصة إجتماعية من فئة   (

100,00 د3هم للحصة الواحدة.(
3أسمال  حدد   : الشركة  3أسمال 
د3هم   100000,00 في  الشركة 
حصة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 
للحصة  د3هم   100,00 فئة  من 

الواحدة .

: تخصص %5 من األ3باح  األ3باح 
لإلحتياط القانوني والشاقي يوزع على 

الشريكة.
إيما0  السيدة   عينت   : التسيير 
موقعة  و  وحيدة  مسيرة  املعروفي  

وحيدة للشركة.
السنة  تبتدئ   : املالية  السنة 
متم  في  وتنتهي  يناير  فاتح  في  املالية 

شهر ديسمبر من نفس السنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
3قم  تحت   05-08-2022 بتا3يخ 

.226620
للخالصة والشيا0 
ذ. بنمليح سمير

381 P

 PRETFORYOU
GUARDIENNAGE

SARL 
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بتا3يخ 22 ديسمبر 2022 با0 سليما0 
إلى  للشركة  التجا3ي  املقر  تغيير  تم 

العنوا0 التالي :
العنوا0 التجا3ي : شا3ع الحسن 2 
تجزئة كوملا 1 إقامة لحسي0 الشقة 8 

بوزنيقة ؛
استقالة السيدة 3قية ميدوم من 

مهام تسيير الشركة ؛
تعيي0 السيد يونس ايت احساين 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
التجا3ي  السجل  في  التقييد  تم   

بب0 سليما0 تحت 3قم 7209.
382 P

MAG MEUBLE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم  بالرباط   2022 يناير   22 بتا3يخ 
حصة   1000 تفويت  على  االتفاق 
الواحدة  للحصة  د3هم   100 بقيمة 
من السيد بد3 الدين 3مضاني العلوي 

لصالح السيد عالل الشافعي.
استقالة السيد بد3 الدين 3مضاني  

العلوي من مهام تسيير الشركة ؛

الشافعي  السيد عالل  تعيي0  تم 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

قد تم ايداع التغيير لدى املحكمة 
 7607 3قم  تحت  بتما3ة  االبتدائية 

بتا3يخ 7 ما23 2022.
383 P

WIKAYAT GARD
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالرباط   2022 فبراير   22 بتا3يخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
WIKAYAT GARD : التسمية

الهدف : الحراسة.
إقامة  : 3قم 2 عما3ة 26  العنوا0 

املنزه عي0 عتيق تما3ة.
الرأسمال : حدد 3أسمال الشركة 
في )100.000( د3هم مقسمة كالتالي : 
حصة للسيد ميلود الطاهري،   220
حصة للسيد اوالد خوي عزيز   220
نعيمة  الركيك  للسيدة  حصة   200

بقيمة 100 د3هم للحصة الواحدة.
السيدة  تعيي0  تم   : التسيير 
الركيك نعيمة كمسيرة للشركة ملدة 

غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.
التجا3ي  السجل  في  التقييد  تم 
بتا3يخ  225602 3قم  تحت   بتما3ة 

7 ما23 2022.
384 P

HSR SERVICE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالدا3   2022 فبراير   22 بتا3يخ 
ذات  شركة  تأسيس  تم  الشيضاء 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
HSR SERVICE : التسمية

تاجر في معدات الشناء/   : الهدف 
التجا3ة.

شا3ع   22  : التجا3ي  العنوا0 
القصر الطابق 5 الشقة 10 املعا3يف 

الدا3 الشيضاء.
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الرأسمال : حدد 3أسمال الشركة 
إلى  مقسمة  د3هم   )100.000( في 
د3هم   100 بفيمة  حصة   1000

للحصة.
تم تعيي0 السيد 3شيد   : التسيير 
ايت بن ايدا3 كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
من فاح يناير إلى  :  السنة املالية 
 22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.
التجا3ي  السجل  في  التقييد  تم 
 525007 3قم  تحت  الشيضاء  بالدا3 

بتا3يخ 2 ما23 2022.
385 P

ائتمانية علي الجامعي
COMPTABLE AGRÉE

69 زنقة تانسيفت شقة 3قم 1 أكدال، الرباط
الهاتف : 05277772099

الفاكس 0527682980

SOCIETE PINK ART
 SIEGE SOCIAL : N° 2225 LOT.
SERVENT AL WIFAK TEMARA

تعديالت
قرا3ات  محضر  بمقت�صى 
الشريك الوحيد الغير العادية بتا3يخ 
 PINK شركة  في   2022 فاتح فبراير 
ART شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 100.000 3أسمالها  وحيد  بشريك 
التجا3ي  بالسجل  املسجلة  د3هم، 
 200527 3قم  تحت  الرباط  ملدينة 

تقر3 ما يلي :
نقل املقر االجتماعي للشركة :

ابن  عمر  شا3ع   28 3قم   : من 
الخطاب، الشقة 2 اكدال، الرباط.

: 3قم 2225 تجزئة سيغفو0،  إلى 
الوفاق، تما3ة.

االجتماعي  الهدف  تقليص 
للشركة إلصى :

ثم  والتموين  الحلويات  إنتاج 
التصدير واالستيراد.

تحيي0 القانو0 األسا�صي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت  2022 ما23   9 يوم   بالرباط 

3قم 228802.
386 P

SOCIETE VALIDA TRANS
SARL A ASSOCIE UNIQUE
CAPITAL : 200.000 DHS

R.C N° : 255222
على اثر القرا3 االستثنائي للمساهم 
 2022 يناير   14 بتا3يخ  الوحيد 
املنعقد بمقر الشركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد املسماة 
 : الكائن مقرها   »VALIDA TRANS«
عما3ة 20 شقة 8 زنقة موالي احمد 
الوكيلي حسا0 الرباط، قر3 املساهم 

الوحيد ووافق على ما يلي :
االنحالل املسشق للشركة ؛

بنتوة  خديجة  السيدة  تعيي0 
مصفي للشركة ؛

كمقر  الشركة  مقر  تحديد 
للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت  2022 ما23   9  بالرباط بتا3يخ 

3قم 222767.
387 P

SOCIETE SIN INFO
SARL A ASSOCIE UNIQUE
CAPITAL : 200.000 DHS

R.C N° : 256202
على اثر القرا3 االستثنائي للمساهم 
 2022 يناير   14 بتا3يخ  الوحيد 
املنعقد بمقر الشركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد املسماة 
عما3ة   : الكائن مقرها   »SIN INFO«
20 شقة 8 زنقة موالي احمد الوكيلي 
حسا0 الرباط، قر3 املساهم الوحيد 

ووافق على ما يلي :
االنحالل املسشق للشركة ؛

بنتوة  خديجة  السيدة  تعيي0 
مصفي للشركة ؛

كمقر  الشركة  مقر  تحديد 
للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت  2022 ما23   9  بالرباط بتا3يخ 

3قم 222762.
388 P

LOSUNG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

3أسمالها : 100.000.00 د3هم

املقر اإلجتماعي : عما3ة 58، شقة 

A2، زنقة واد سشو أكدل الرباط

بتا3يخ  بمقت�صى عقد عرفي حر3 
القانو0  وضع  تم   2022 فبراير   9

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية، 

خاصيتها كالتالي :

الهدف : للشركة األهداف التالية:

أشغال الشناء.

جميع أشغال الصشاغة.

املدة : 99 سنة .

فيما  محدد   : الشركة  3أسمال 

مقسم  د3هم   100.000.00 قد3ه 

د3هم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

للواحدة كلها ممنوحة للسيد األدهم 

عشد العزيز.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

مسير  العزيز  عشد  األدهم  السيد 

وحيد.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

التجا3ية  باملحكمة  الضشط  بكتابة 

تحت   ،2022 ما23   2 يوم  بالرباط 

3قم 222086.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

.258202
بمثابة مقتطف وبيا0

389P

E.Z ELECTRO TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

3أسمالها : 100.000 د3هم

املقر اإلجتماعي : شا3ع ابن سينا، 

الطابق الثاني، عما3ة 79، شقة 6 

أكدال الرباط

التسيير  محضر  ملداولة  تشعا 

 ،2022 ديسمبر   20 بتا3يخ  املنعقد 

 E.Z لشركة  الوحيد  الشريك  قر3 

ELECTRO TELECOM ش.م.م ذات 

شريك وحيد ما يلي :

 E.Z تحويل املقر اإلجتماعي لشركة

الرباط  من   ELECTRO TELECOM

شا3ع ابن سينا، الطابق الثاني عما3ة 

79، شقة 6 أكدال إلى الرباط عما3ة 

226 3قم 6 حي الفتح.

النظام  من   4 فالفصل  وبالتالي 

األسا�صي قد تم تغييره.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا3ية بالرباط، 

3قم  تحت   2022 فبراير   7 يوم 

.222886
بمثابة مقتطف وبيا0

390 P

FRANC SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

3أسمالها : 100.000.00 د3هم

املقر اإلجتماعي : شقة 1، عما3ة 1، 

تجزئة أوالد مطاع تما3ة

تشعا ملداولة محضر الجمع العام 

اإلستثنائي املنعقد بتا3يخ 20 ديسمبر 

 FRANC SERVICES لشركة   ،2022

ش.م.م تقر3 ما يلي :

بيع الحصص : 

من السيد التيس قاسم إلى السيد 

التازي حمزة 200 حصة.

استقالة السيد مكاوي حسن من 
مهامه كمسير، وتعيي0 السيد التازي 

حمزة، مسير جديد للشركة ملدة غير 

محدودة.

لشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 

من تما3ة شقة   FRANC SERVICES

إلى  1، تجزئة أوالد مطاع  1، عما3ة 

الرباط، إقامة قيس 3قم 95، 3بيعة 

العدوية أكدال.

النظام  من   4 فالفصل  وبالتالي 

األسا�صي قد تم تغييره.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا3ية بالرباط، 

3قم  تحت   2022 فبراير   16 يوم 

222220
بمثابة مقتطف وبيا0

391 P
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AVIREG

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

السجل التجا3ي بالرباط

تأسيس شركة 
بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 

تم تأسيس شركة   2022 فبراير   25

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالتالي :

.AVIREG : التسمية

شا3ع   ،400  : اإلجتماعي  املقر 

الطابق   ،5 شقة  الثاني،  الحسن 

الثاني ديو3 الجامع الرباط.

املدة : 99 سنة.

الهدف اإلجتماعي : هدف الشركة 

خا3جه  أو  املغرب  داخل  سواء 

لحسابها أو لحساب اآلخرين.

إنتاج الشيض.

معالجة الشيض.

دبح السما0.

التعشئة والتغليف.

3أ2 املال : حدد 3أسمال الشركة 

مقسمة  د3هم   100.000 مشلغ  في 

د3هم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

بنسشة  مدفوعة  الواحدة  للحصة 

الوحيد  املساهم  قشل  من   200%

السيد منير 3كراكي.

منير  السيد  تعيي0  تم   : التسيير 

3كراكي كمسير للشركة.

بتوقيع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 

العقود  لجميع  3كراكي  منير  السيد 

واملعامالت.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

الضشط  كتابة  لدى  القانوني 

وتم  بالرباط  التجا3ية  باملحكمة 

تقييدها بالسجل التجا3ي تحت 3قم 

258572 بتا3يخ 10 ما23 2022.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا0

392 P

 BOUTDARINE ASSURANCE 
CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
تأسيس شركة

محر3  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم  فبراير2022   22 بتا3يخ  بالرباط 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية:
 BOUTDARINE  : اإلسم 

.ASSURANCE CONSEIL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املوضوع اإلجتماعي :

مركز اتصال.
استشا3ات التأمي0.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التقييد في السجل التجا3ي.

45 شا3ع فرنسا شقة 3قم   : املقر 
8 أكدال الرباط.

د3هم   50000.00  : الرأسمال 
مقسمة إلى 500 حصة من فئة 100 

د3هم للحصة الواحدة.
الحصص : السيد محمد بوتد3ين 

500 حصة.
بوتد3ين  محمد  :السيد  التسيير 
محدودة  غير  ملدة  للشركة  كمسير 

بشريك وحيد.
السجل التجا3ي 3قم 258092.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
22 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة التجا3ية بالرباط.

393 P

SQUARE REALTY
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بتا3يخ 27 فبراير2022 بالرباط قد تم 
وضع القانو0 األسا�صي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :
.SQUARE REALTY : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي :

منعش عقا3ي.

وبيع  شراء  الشناء  أشغال 

العقا3ات.

3أسمال الشركة : 100000 د3هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د3هم للحصة الواحدة.

السيد اجاجي عشد الكريم 1000 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس أي من تا3يخ وضع السجل 

التجا3ي .

السنة املالية : من فاتح يناير إلى22 

ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

املقر : بلوك ج 3قم 8 طابق 2 ديو3 

الحمر يعقوب املنصو3 الرباط.

املسير : السيد اجاجي عشد الكريم.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

222728 باملحكمة التجا3ية بالرباط 

3قم السجل التجا3ي 15455 الرباط.

394 P

 TAOUSSE BUSINESS

CONSULTING SERVICES
SARL AU

 22 بمقت�صى عقد مسجل بتا3يخ 

وضع  تم  قد  بالرباط   2022 فبراير 

تحمل  لشركة  األسا�صي  القانو0 

الخصائص التالية :

 TAOUSSE BUSINESS : التسمية

 CONSULTING SERVICES SARL

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي :

بيع وشراء األدوات املكتبية.

3أسمال الشركة : 100000 د3هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د3هم للحصة الواحدة.

 1000 الطاوو2  بوعزى  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس أي من تا3يخ وضع السجل 

التجا3ي .

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

إلصى22 ديسمبر من كل سنة ماعدا  

تا3يخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

فرنسا  شا3ع   45 املقر   : املقر 

الشقة 8 أكدال الرباط.

 املسير : السيد بوعزى الطاوو2.
التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

222777 باملحكمة التجا3ية بالرباط 

 258095 التجا3ي  بالسجل  3قم 

الرباط.

395 P

STE. DREAM BIG AGENCY
 SARL AU

تأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة  إنشاء  تم   2022 فبراير   11

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

التالية :

 DREAM BIG  : التسمية 

.AGENCY

د3هم   10.000.00  : املال  3أ2 

مقسمة على 100 حصة بقيمة 100 

د3هم للحصة .

ابراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 

 2 3قم  شقة   56 عما3ة  الروداني 

املحيط الرباط.

هدف املؤسسة : 

التسويق الرقمي والتواصل.

للشركة  الوحيد  الشريك واملسير 

هاجر  السيدة  محدودة  غير  ملدة 

نصير.

 258562 3قم  التجا3ي  السجل 

باملحكمة التجا3ية بالرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   10 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

.2022

396 P
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ESSAKHI ACCESSOIRE
SARL AU

شركة محدودية املسؤولية 

3أسمالها : 100.000 د3هم
املقر اإلجتماعي : 22زنقة صبري 

بوجمعة الطابق األول 3قم 6 د3ب 

عمر الشيضاء

حل الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

ديسمبر   27 بتا3يخ  مصحح اإلمضاء 

2022 قر3الشريك الوحيد ما يلي :

 ASSAKHI شركة  حل 

.ACCESSOIRE

تعيي0 السيد محمد ايت الحوض 

كمصفي للشركة.

التصفية  مقر  تحديد 
صبري  زنقة   22 بالدا3الشيضاء 

د3ب   6 3قم  األول  الطابق  بوجمعة 

عمر .

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجا3ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

 2022 فبراير   22 بتا3يخ  بالشيضاء 

تحت 3قم 8222099.

397 P

GREEN HEALTH LOGISTICS
ش.م.م لشريك وحيد

3أسمال الشركة : 1.000.000.00 

د3هم

تأسيس شركة
 15 بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ في 

فبراير 2022 تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

التي تحمل الخصائص التالية :

 GREEN HEALTH  : التسمية 

.LOGISTICS

الهدف اإلجتماعي :

تاجر األدوات الطشية.

 ،410 3قم   : اإلجتماعي  املقر 

 1 بوليفا3د ز3كتوني شقة حمد 3قم 

الدا3الشيضاء.

املدة اإلجتماعية : 99 سنة.

حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
مشلغ  في  اإلجتماعي  الرأسمال 
1.000.000.00د3هم وهي مقسمة إلى 
10000 سهم بقيمة 100 بقيمة 100 
ومخصصة بالكامل  د3هم لكل منها، 
الشريك  للسيد جاي حكيمي خليل، 
الوحيد، الذي يصرح بأ0 جميع هذه 
األسهم مدفوعة بحد أق�صى 25 % أو 

250.000.00 د3هم.
تسمية السيد خليل جاي حكيمي 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمدير 

محدودة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
في السجل التجا3ي  بكتابة الضشط 
لدى املحكمة التجا3ية بالدا3الشيضاء 
 825222 الخاصة  األ3قام  تحت 

و525052 بتا3يخ 4 ما23 2022.
لإلعالم :

 املسير الوحيد

398 P

BB CFC
ش.م.م لشريك وحيد

3أسمال الشركة : 100.000.00 
د3هم

تأسيس شركة
في  املؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
فاتح فبراير 2022 تم تأسيس شركة 
لشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد التي تحمل الخصائص التالية :

.BB CFC : التسمية
الهدف اإلجتماعي :

استغالل مطعم.
املقر اإلجتماعي : 3قم 202، شا3ع 
السفلي   الطابق   5 3قم  املومن  عشد 

الدا3الشيضاء.
املدة اإلجتماعية : 99 سنة.

حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
مشلغ  في  اإلجتماعي  الرأسمال 
100.000.00د3هم مقسمة إلى 1000 
 100.00 فئة  من  إجتماعية  حصة 
د3هم للواحدة موزعة بالكامل للسيد 

أمي0 سيكريح. 
سيكريح  أمي0  السيد  تسمية 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمدير 

محدودة.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
في السجل التجا3ي  بكتابة الضشط 
لدى املحكمة التجا3ية بالدا3الشيضاء 
 825625 الخاصة  األ3قام  تحت 

و525255 بتا3يخ 7 ما23 2022.
لإلعالم :

 املسير الوحيد

399 P

SC LABO
ش.م.م

3أسمال الشركة : 100.000.00 
د3هم

تأسيس شركة
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تأسيس شركة   2022 فبراير   14
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصائص التالية :
.SC LABO : التسمية

الهدف اإلجتماعي :
تجا3ة بيع املواد الغذائة في املتاجر 

املتخصصة.
الدا3الشيضاء   : اإلجتماعي  املقر 
3قم   20 الطريق  دوا3 ولد الحمدي، 

17، حي حساني األول.
 املدة اإلجتماعية : 99 سنة.

حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
مشلغ  في  اإلجتماعي  الرأسمال 
100.000.00د3هم مقسمة إلى 1000 
 100.00 فئة  من  إجتماعية  حصة 
د3هم للواحدة موزعة على الشركاء 

كالتالي :
السيد أمي0 سيكريح 500 حصة.

السيد محمد ياسي0 عليوة يمتلك 
500 حصة.

سيكريح  أمي0  السيد  تسمية 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمدير 

محدودة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
في السجل التجا3ي  بكتابة الضشط 
لدى املحكمة التجا3ية بالدا3الشيضاء 
 825627 الخاصة  األ3قام  تحت 

و525257 بتا3يخ 7 ما23 2022.
لإلعالم :

 املسير الوحيد

400 P

SC CFC
ش.م.م

3أسمال الشركة : 100.000.00 
د3هم

تأسيس شركة
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
فاتح فبراير 2022 تم تأسيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصائص التالية :
.SC CFC : التسمية
الهدف اإلجتماعي :

استغالل مطعم.
املقر اإلجتماعي : 3قم 202، شا3ع 
السفلي   الطابق   5 3قم  املومن  عشد 

الدا3الشيضاء.
املدة اإلجتماعية : 99 سنة.

حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
مشلغ  في  اإلجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسمة  د3هم   100.000.00
فئة  من  إجتماعية  حصة   1000
د3هم للواحدة موزعة على   100.00

الشركاء كالتالي :
السيد أمي0 سيكريح 500 حصة. 
السيد محمد ياسي0 عليوة يمتلك 

500 حصة.
سيكريح  أمي0  السيد  تسمية 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمدير 

محدودة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
في السجل التجا3ي  بكتابة الضشط 
لدى املحكمة التجا3ية بالدا3الشيضاء 
 825628 الخاصة  األ3قام  تحت 

و525259 بتا3يخ 7 ما23 2022.
لإلعالم :

 املسير الوحيد

401 P

KLW CONSULTING

AKLIM
SARL

املقر اإلجتماعي الحالي للشركة : 5 
شا3ع أفريقيا حي الصفا القرية سال

السجل التجا3ي : 20862
بمقت�صى عقد توثيقي مسجل في 
 2022 يناير   10 بتا3يخ  سال  مدينة 
قد تم تحويل املقر اإلجتماعي الحالي
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حي  أفريقيا  شا3ع   5 من  للشركة 

الصفا القرية سال املغرب إلى الرقم 

22 تجزئة 3ياض االندلس عما3ة 202 

الرياض  حي  بريستيجيا   4 مجموعة 

الرباط املغرب. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

7 ما23 2022  التجا3ية بسال بتا3يخ 

تحت 3قم 28090.

402 P

STE.TRAVEL SURF NATURE
العنوا0 : حي أيت سوال تمراغت 

جماعة أو3ير نواحي اكادير

إعال0 بالتأسيس
بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 
تم وضع القانو0   ،2022 فبراير   28

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�صي 

التالية :

 TRAVEL  : القانونية  التسمية 

.SURF NATURE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

: حي أيت سوال  املقر اإلجتماعي 

تمراغت جماعة أو3ير نواحي اكادير.

الغرض اإلجتماعي :

 نزل واإليواء السياحي.

مد3سة التكوين في 3كوب األمواج 

والرياضة املائية.

مطعم جماعي 3يا�صي.

املائية  الرياضة  معدات  تأجير 

والتي لها عالقة بالتنشيط السياحي.

في  املستعملة  املعدات  تجا3ة 

الرياضة املائية والتنشيط السياحي.

التجا3ة.

االستيراد والتصدير.

املعامالت  جميع  عامة  وبصفة 

واملشادالت التجا3ية التي من شأنها أ0 

تنمي وتوسع من نشاط الشركة.

في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 

بالكامل  100.000.00 د3هم محر3ة 

ومقسمة إلى 1000 حصة إجتماعية 

الواحدة  للحصة  د3هم   100 بقيمة 

حسب  الشركاء  بي0  ومقسمة 

املساهمة كما يلي :

السيد حسن بوجناح 700 حصة 

إجتماعية، بمساهمة قد3ها 70 ألف 

د3هم.

 200 شاغلوط  دوكايال3  السيدة 

قد3ها  بمساهمة  إجتماعية،  حصة 

20 ألف د3هم.

تم تعيي0 السيد حسن   : التسيير 

ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا  بوجناح 

غير محدودة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تا3يخ 
تسجيل الشركة في السجل التجا3ي 

باملحكمة التجا3ية باكاير.

من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  22 ديسمبر من 

كل سنة.

من األ3باح   %  5 تخصم   : األ3باح 

والشاقي  القانوني  اإلحتياط  لتأسيس 

الجمعية  تصرف  تحت  يوضع 

العمومية للشركة.

بكتابة  تم    : القانوني  اإليداع 

التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 

بأكادير بتا3يخ 7 ما23 2022، تحت 

بالسجل  واملسجلة   208826 الرقم 

التجا3ي التحليلي 3قم 50725.
للنشر والشيا0

املسير

403 P

 SOCIETE AGRICOLE 2J شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
ما23   7 في  املؤ3خ  للعقد  طشقا 

 2022 تم تأسيس شركة ذات مسؤولية

محددودة بالخصائص التالية  : 

 SOCIETE AGRICOLE : التسمية

.2J

الهدف : إدا3ة املز3عة.
 100.000  : املجموعة  3أسمال 

د3هم.

املسير : يوسف الجبهة.

 22 مكتب 3قم   : املقر االجتماعي 

ايت سعيد جماعة  السريع  الطريق 

املهادي أوالد تايمة.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت باملحكمة  التجا3ي   بالسجل 
3قم 8525 بتا3يخ 8 ما23 2022.

404 P

STE A.G ACCESSOIRE AUTO 

 Société à Responsabilité Limitée Associé

Unique

Au Capital de 200.000,00 Dhs

 Siège Social est fixé à : AV PRINCE

HERITIER N° 92 GUELMIM

ICE  : 002022266000020

شركة ا.ج اكسوسوار
تـــأسيــس شركة

 22 بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

فبراير 2022، تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية : 

التسمية : شركة ا.ج اكسوسوا3.

: شا3ع ولي العهد  املقر االجتماعي 
3قم 92 كلميم.

د3هم   100.000  : الرأسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 د3هم.

السريعة  الخدمات   : الهـــــــــــــــــدف 

املتعلقة بإصالح السيا3ات.

الشــــــــــــــركاء : 

محمد باعمي 1000 حصة.

املسير القانوني : محمد باعمي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتا3يخ  كلميم  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 86/2022.

405 P

STE A&H FORAGE SARL
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
 STE A&H التجا3ي  اسم 

.FORAGE SARL

 62 تجزئة التيسير 3قم   : العنوا0 

ايت ملول.

 املهام : مقاول أعمال حفر اآلبا3.

إنشاءات  أو  أعمال  مقاول 

مختلفة.
 100.000  : الشركة   مال  3أ2 

د3هم.

اد3يس امالل مشا3ك   : التسيير  

ومسير للشركة. 

- هشام حاجو مشا3ك ومساعد   

مسير للشركة. 

تم اإليداع القانو0 األسا�صي لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

تحت   2022 ما23   2 بتا3يخ  انزكا0 
3قم 026 والسجل التجا3ي تحت 3قم 

.25585

406 P

911 CALL SARL شركة
محدودة املسؤولية 

التأسيس
بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

حر3ت  باكادير   2022 فبراير   15

املسؤولية  محدودة  شركة  قواني0 

خصائصها كالتالي : 

.922 CALL SARL : االسم

الهدف : أنشطة مركز االتصال.
الطابق   ، : 3قم 2  املقر االجتماعي 

شا3ع محمد الفا�صي،   ،  62  ، األول 

السالم - اكادير.

سنة ابتداءا من تا3يخ   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

الى  مقسم  د3هم   100.000 مشلغ 

د3هم   100 فئة  من  حصة   1000

للواحدة موزعة على الشركاء : 

حصة   200 ادزيم  زكرياء  السيد 

بمشلغ 20.000 د3هم. 

 220 الـسيد محمد سعد اومالل 

حصة بمشلغ 22.000 د3هم.

الـسيد معاد االد3ي�صي 220 حصة 

بمشلغ 22.000 د3هم. 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   22 في  وتنتهي  يناير 

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 

الى غاية  التأسيس  تا3يخ  تبتدئ من 

22 ديسمبر .

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

وملدة غيرمحدودة للسيد زكرياءادزيم 

والـسيد محمد سعد اومالل والـسيد 

معاد االد3ي�صي.
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التوقيع  حق  اسناد   : االمضاء 
محمد  والـسيد  زكرياءادزيم  للسيد 
سعد اومالل والـسيد معاد االد3ي�صي.
5 % لتكوين  األ3باح : يتم اقتطاع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 
جديد  من  مرحل  مشلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحكمة  الضشط  بكتابة  القانوني 
ما23   4 بتا3يخ  بأكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208806.
407 P

STE AMIRAL IMMOBILIER
يوم  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
22 فبراير 2022 تم إنشاء شركة ذات 

الخصائص التالية :
 STE AMIRAL : التسمية 

.IMMOBILIER SARL
التاني  الطابق   85 3قم   : املقر 
العليا  فونتي  الصفاء  مجمع  عما3ة 

أكادير.
الهدف : منعش عقا3ي.

د3هم   500.000.00  : الرأسمال 
مقسمة كاآلتي :

 225.000  : السيد محمد اجمك 
حصة )100 د3هم للحصة(.

 السيد فا23 بن براهيم : 225.000
حصة )100 د3هم للحصة(.

: إزباعيم  العزيز  عشد   السيد 
225.000 حصة )100 د3هم للحصة(.

 225.000  : تي  بن  3شيد  السيد 
حصة )100 د3هم للحصة(.

التسيير : أسند التسيير إلى السيد 
محدودة. غير  ملدة  اجمك   محمد 
تلتزم الشنكي  للتوقيع  بالنسشة   أما 
للسيد  املشترك  بالتوقيع  الشركة 
إزباعيم  العزيز  وعشد  اجمك  محمد 
محمد  للسيد  املشترك  أو التوقيع 
اجمك والسيد 3شيد بن تي أوالتوقيع 
املشترك للسيد محمد اجمك وفا23 

بن براهيم.
اإليداع القانوني وضع في املحكمة 
 2022 ما23   7 التجا3ية بأكادير يوم 

تحت 3قم 208827.
السجل التجا3ي : 50727.

408 P

STE ALI ONE
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتا3يخ عرفي  عقد  بمقت�صى    
القانو0  وضع  تم   2022 فبراير   11
التاسي�صي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك تحمل الخصائص التالية : 
  STE ALI ONE  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

.SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
جميع  في  مقاول   : الـمـوضـــــوع 

االشغال.
 تاجر في معدات السقي والري.

تجزئة مدينة   : الـمـقر االجـتـماعــي  
الوحدة بلوك 2 3قم 02 العيو0.

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
 100.000  : الشركـــة  3أسمـــال 

د3هم.
الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيد ازيكو علي 3قم 

 .JC250572 الشطاقة الوطنية
فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنة   

يناير إلى 22 ديسمبر.
لقد تم التسجيل القانوني لدى   
املحكمة االبتدائية العيو0 في السجل 
بتا3يخ  00222 3قم  تحت   التجا3ي 

15 فبراير 2022.
409 P

شركة »أكرو أ كومبنيومون 
الجنوب

 Société  AGRO 
 ACCOMPAGNEMENTAL

 JANOUB
شركة ذات مسؤولية محدودة 

3أسمالها 100.000 د3هم. 
مقرها االجتماعي : تجزئة الوحدة، 
بلوك ج، الطابق األول، 3قم 880، 

العيو0
التأسيس

بتا3يخ عرفي  عقد   بموجب 
النظام  وضع   2022 فبراير   09
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الخصائص التالية : 

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
محدودة.

أ  أكرو  شركة«   : التسمية 
كومشنيومو0 الجنوب شركة محدودة 

املسؤولية للشريك الوحيد.
في  املصاحشة  االجتماعي  الهدف 
الصحية  والسالمة  النظافة  مجال 

للمنتجات الغذائية
تجزئة الوحدة،   : املقر االجتماعي 
 ،880 3قم  األول،  الطابق  بلوك ج، 

العيو0.
املدة : 99 سنة.

تشدأ السنة املالية   : السنة املالية 
 22 بتا3يخ  وتنتهي  1يناير  بتا3يخ 

ديسمبر من كل سنة.
الرأسمال : 000 100 د3هم. 

: يسير الشركة وملدة غير  التسيير 
محدودة السيد أكنيني محمد. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   2 يوم  بالعيو0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم  2022 /582.
410 P

STE AXALU
SARL

تـأسـيـس شــركة
بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم وضع القانو0   2022 فاتح فبراير 
التاسي�صي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك تحمل الخصائص التالية : 
 .STE AXALU  SARL:الـتـسـميـــــــــــــــة

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة.

االلومنيوم  تاجر   : الـمـوضـــــوع 
واالكسسوا3ات. 

تجا3ة العود بالتقسيط واملعاد0 
التقيلة والشيف�صى 

مقاول في اعمال متعددة الشناء.
الـمـقر االجـتـماعــي  : 3قم 02 عما3ة 

موكادو3 دشيرة الجهادية انزكا0 .
مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

 100.000  : الشركـــة  3أسمـــال 
د3هم.

زيد  لعرجي  السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
 .JT92728 3قم الشطاقة الوطنية

السيد : لعرجي حمزة 3قم الشطاقة 

.JT52598 الوطنية

 السنة االجتمـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى22 ديسمبر من السنة القادمة.

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية بانزكا0 في السجل 

بتا3يخ   25525 3قم  تحت  التجا3ي 

2022 فبراير 22.

411 P

STE AUTO ECOLE FADI
SARL AU

3أ2 مالها 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : الشقة بالطابق 

األول حي طريق الخميس اوالد 

برحيل

 إعال0 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 
28 فبراير 2202، تم إحداث القانو0 

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�صي 

الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي : 

 AUTO ECOLE FADI  : التسمية 

.SARL AU

الشقة بالطابق   : املقر اإلجتماعي 

األول حي طريق الخميس اوالد برحيل

الهدف اإلجتماعي : مد3سة لتعليم 

السياقة.
 : في  حدد  الشركة  مال  3أ2   

 1000 على  مجزء  100.000 د3هم 

للحصة  د3هم   100 فئة  من  حصة 

لواحدة كلها مكتتشة كالتالي : 

 1000  : لوباب  خالد  السيد   

حصة، أي 100.000 د3هم.

أي   ، حصة   1000  : املجموع 

100.000 د3هم.

خالد  السيد  تعيي0   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  لوباب 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.
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- لقد تم اإليداع القانوني لدى   2
املحكمة االبتدائية بتا3ودانت بتا3يخ 
 - 08 ما23 2022 م تحت 3قم 220 

السجل التجا3ي : 8527.
412 P

 STE AUTO ECOLE شركة
 ABDELLAH DRIF

SARL. AU
تأسيس شركة م م 

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تأسيس شركة   2022 فبراير   25
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تحمل الخصائص التالية : 
1 - التسمية : تحمل الشركة اسم

 STE AUTO ECOLE ABDELLAH
DRIF SARL AU

تحدد   : الشركة  3أسمال   -  2
 100.000 مشلغ  في  الشركة  3أسمال 
1000 حصة بقيمة  د3هم مقسم الى 
مملوكة  حصة  لكل  د3هم   100
عشد  السيد  الوحيد  للشريك  كلية 
الوطنية  الشطاقة  3قم  ضريف  هللا 

.JB290285
دوا3 الخربة   : املقر االجتماعي   -  2
اشتوكة  عميرة  أيت  الطيب  سيدي 

أيت باها.
تعليم   : االجتماعي  الهدف   -  4

السياقة وقانو0 السير. 
5 - التسيير : تحدد تسيير الشركة 
من طرف السيد عشد هللا ضريف 3قم 

.JB290285 الشطاقة الوطنية
القانوني  امللف  ايداع  تم   -  6
االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 
بتا3يخ  062 3قم  تحت   النزكا0 
7 ما23 2022 3قم السجل التجا3ي 

.25622
413 P

 Sté ATLAS ANGLO MINING
 SARL

محر3  عرفي  عقد  بموجب   -  1
تم تأسيس   2022 فبراير    22 بتا3يخ 
املميزات  املسؤولية  محدودة  شركة 

التالية  : 

 ATLAS ANGLO التسمية : شركة
MINING ش.م.م.

واستغالل  استكشاف   : الهدف 
املناجم – استغالل املقالع- االستيراد 

والتصدير .
الطابق   82 3قم   : املقر االجتماعي 
الحي   6 زنقة فا2 بلوك   1 الشقة   1

الصناعي اكادير. 
املدة  : 99 سنة.

 100.000  : 3أ2 املال االجتماعي 
1000حصة من فئة  د3هم مجزأ إلى 

100 د3هم للحصة الواحدة.
التسيير : محمد املصطفى بلفقيه.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2
هيئة  لدى  الضشط  بكتابة  املحضر 
املحكمة التجا3ية باكادير تحت 3قم 
3قم  التجا3ي  والسجل   208807

50711 بتا3يخ 4 ما23 2022 م.
من اجل النسخة والشيا0

414 P

BOUJRIF CAR S.A.R.L شركة
تأسيس شركة

في26   مؤ3خ  عقدعرفي  بمقت�صى 
فبراير 2202 تم تأسيس ش٠م٠م

 BOUJRIF CAR«  : التسمية   -
.» S.A.R.L

: شركة ذات املسؤولية  الشكل   -
املحدودة.

تجزئة   22 3قم  د  بلوك   : املقر 
ا3كانة ايت ملول.

تأجير السيا3ات بدو0   : الغرض   -
سائق.

 -املدة : 99 سنة
الرأسمال : حدد في مشلغ 100.000 

مئة ألف د3هم.
- املسير : السيد سعيد اليعقوبي.
االمضاء : السيد سعيد اليعقوبي.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
ما23   8 بتا3يخ  بأكادير  التجا3ية 

0222 تحت 3قم 477.
415 P

 BLUELEAF MAROC شــركة

 : AGRI SARL A.U
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شخص وحيد

3أسمالها اإلجتماعي مئة ألف د3هم 

)100.000,00 د3هم( 

مقرها اإلجتماعي : مكتب 3قم 11، 

الطابق الثالث، عـما3ة 65

شا3ع القا�صي عياض، أمسرنات، 

أكادير

تـأسـيـس شــركة
بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  وضع  تم   ،2022 يناير   26

 التأسي�صي لشركة محدودة املسؤولية

ذات شخص وحيد تحمل الخصائص 

التالية : 

 BLUELEAF   الـتـسـميـــــــــــــــة : شركة -

.MAROC AGRI SARL A.U

: شركة ذات مسؤولية  الشكل   -  

محدودة ذات شخص وحيد.

التجا3ة في مجال   -  : الـمـوضـــــوع   -

املشيدات الفالحية

- تاجر أو وسيط في مجال اإلستيراد 

والتصدير.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة   -

غير  أو  مشاشرة  بصفة  ترتشط  التي 

مشاشرة بهدف الشركة.

مكتب 3قم   : الـمـقر االجـتـماعــي   -

11، الطابق الثالث، عما3ة 65، شا3ع 

القا�صي عياض، أمسرنات، أكادير.

99 سنة ابتداء   : مــــــدة الشركــــــة   -

من يوم تأسيسها. 

 100.000  : الشركـــة  3أسمـــال   -

حصة من   1.000 د3هم مقسم على 

فئة 100 د3هم.

الو3قة   : ومساهمتهم  الشركاء   -

الز3قاء الز3اعـية لألسمدة واملشيدات 

100.000 د3هم مقابل 1.000 حصة.

- األ3بـــــــــاح : يتم اقتطاع نسشة %5 

من األ3باح لإلحتياط القانوني والشاقي 

سواء يوزع او ينقل.

تسير الشركة من   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر   -

طرف السيد أسامة ابراهيم مـحمد 

مطاوع.

حق  أعطي   : اإلمضاء  حق   -

السيد  الوحيد  للمسير  اإلمضاء 

أسامة ابراهيم مـحمد مطاوع.

فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنـــة   -

يناير إلى 22 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتا3يخ ألكادير  التجا3ية   املحكمة 

 4 ما23 2022 تحت 3قم : 208808.
 للخالصة الشيا0

املسيـــــر الــوحــيـد

416 P

BIO- AGRI D’ OR

التأسيس
 9 بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

فبراير 2022 تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة مميزاتها كما يلي :

 BIO- AGRI D’ : شركة  التسمية 

OR ش.ذ.م.م.

الخضر  تسويق   : املوضوع 

والفواكه.

 مقرها االجتماعي : شا3ع تازة الحي 

املحمدي اكادير.

من تا3يخ  99سنة إبتداء   : املدة   

تأسيسها النهائي.

الشركة  مال  3أ2   : الرأسمال 

محدد في قيمة قد3ها 100.000 د3هم

احنتو3   : املساهمو0 في الشركة   

عشد  العزاب  سعيد،  وشن  محمد، 

العزيز.

اإلدا3ة : عزاب عشد العزيز.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 22 ديسمبر من كل سنة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   2022 ما23   2 بتا3يخ 

.208772

417 P
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BETA CONCEPT شركة
 شا3ع غاندي حي داخلة اكادير06

تـــأسـيــس
بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ اكادير 

تم تأسيس   ،2022 فبراير   28 بتا3يخ 

صفاتها  املسؤولية  محدودة  شركة 

كما يلي  : 

.BETA CONCEPT : التسمية

أساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى : 

مهند2. 

وعموما جميع العمليات التجا3ية 

الصناعية املالية والعقا3ية املتعلقة 

األنشطة  وكل  املذكو3ة  باالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.

شا3ع غاندي   6  : املقر االجتماعي 

حي داخلة اكادير.

99 سنة ابتداء من تا3يخ   : املدة    

التسجيل بالسجل التجا3ي باستثناء 

حالة التمديد أو الفسخ املسشق.

 الرأسمال  : حدد 3أسمال الشركة 

 1000 د3هم مقسم إلى   100.000 في 

حصة. 

السيد طه بنرادي 600 حصة.

السيد 3شيد واعراب 400 حصة.

 التسيير  : السيد طه بنرادي مسير 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 2022 ما23   8 التجا3ية بأكادير يوم 

تحت 3قم 208800.

418 P

 GENIOUS PARADISE

PRIVATE SCHOOL
 SARL

RC  : 22602

 تـأسـيـس شــركة
بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى   

القانو0  وضع  تم   2022 ما23   2

 الـتأسي�صي لشركة محدودة املسؤولية

تحمل الخصائص التالية : 

 GENIOUS«   : الـتـسـميـــــــــــــــة 
 PARADISE PRIVATE SCHOOL

 .SARL
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة. 
والتد3يس  التعليم   : الـمـوضـــــوع 
جميع املستويات واإلشراف والتد3يب 

بشكل عام.
الـمـقر االجـتـماعــي : الطابق الثالث 
ابن  شا3ع  تقاطع   ،22 3قم  الشقة 
زايدو0 وشا3ع موالي اد3يس األول، 

اسفي.
مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

 100.000  : الشركـــة  3أسمـــال 
د3هم، 1000 د3هم بـ 100 حصة.

3شيد  السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
امليناوي.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل 
االبتدائية  املحكة  لدى  التجا3ي 
3قم   2022 ما23   2 بتا3يخ  باسفي 

سجلها التجا3ي هو : 22602. 
419 P

 CONSTITUTION DE
SOCIETE SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

  Société  GADI CAR
بتا3يخ  عرفي  عقد  على  بناء   -I
القواني0  تم وضع   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 
 محدودة GADI CAR ذات الخصائص

التالية  : 
الهدف  : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخا3ج هو  : 
كراء السيا3ات بدو0 سائق.

تيرت  حي   : االجتماعي   املقر   -  2
السفلى بلوك C الزنقة 26 كلميم.

2 - الرأسمال  : حدد في 100.000 
حصة   1000 على  مقسم  د3هم 
اجتماعية بقيمة 100 د3هم للواحدة 

وهي في نصيب  : 
حصة   666 جشو3  سكينة   

اجتماعية.

حصة   220 بالتي  الحسي0 

اجتماعية.

: تسير الشركة وملدة  - التسيير    4

غير محدودة من طرف السيد سكينة 

جشو3.

- تم اإليداع القانوني باملحكمة   II

ما23   7 بتا3يخ  بكلميم  االبتدائية 

2022 تحث 3قم 207/2022.

420 P

 Société  STE DOTIZI TRANS

SARL

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 

محدودة

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

شركة  تأسست   2022 فبراير    22

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية : 

. STE DOTIZI TRANS : التسمية

غير  األمتعة  نقل   : املوضوع 

املصحوبة لحساب الغير.

 املقر االجتماعي : حي السالم بلوك أ

ممر 05 3قم 87 ايت ملول.

حدد املشلغ ف   : 3أسمال الشركة 

100000 د3هم مجزأ إلى 1000 حصة 

من فئة 100 د3هم للواحدة.

التسيير : أسند التسيير إلى السيد 

الفتحي 3شيد ملدة غير محدودة. 

الشركة  تلتزم   : الشنكي   التوقيع 

بالتوقيع الوحيد للسيد الفتحي 3ضا.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة

وقد تم اإليداع القانوني بمكتب 

الضشط باملحكمة االبتدائية بإنزكا0 

3قم  تحت   2022 ما23   02 بتا3يخ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم   029

التجا3ي تحت 3قم 25589. 

421 P

 DAKI DEVELOPPEMENT

    SCI
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
3أسمالهـا 000 200 د3هـم

 HF 069 مقـرهـا االجتماعي : إقامة

شا3ع الحسن األول- حي الداخلة-

أكادير

بمقت�صى عقد عرفي حر3 بأكادير 

تم  تأسيس   2022 يناير   22 بتا3يخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التاليـة : 

 DAKI  : التسمـيـة 

.DEVELOPPEMENT SCI

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة. 

استغالل   : غرض  الشركة 

العقا3ات.

حدد   : االجتماعي  املال  الرأ2 

 200.000 في  االجتماعي  الرأسمال 

حصة   2000 وهو موزع على  د3هم، 

د3هم   100 فئة  من  اجتماعية 

الشركاء  على  وموزعة  للواحدة، 

اآلتية أسماؤهم : 

  : بوسلخن  عزيز  محمد  السيد 

950 حصة.

 200  : بوسلخن  سليم  السيد 

حصة.

  : بوسلخن  زاكي  محمد  السيد 

200 حصة.

  : بوسلخن  امي0  محمد  السيد 

200 حصة.

 150   : بوسلخن  زينب  السيدة 

حصة.

 HF 069 إقامة   : املـقـر االجتماعي 

الداخلة- حي  األول-  الحسن  شا3ع 

أكادير.

املــدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة. 

وملدة  التسيير  أسند   : التسيـيـر 

عزيز  محمد  السيد  إلى  محددة  غير 

بوسلخن.
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بكتابة  القـانوني  اإليـداع  تم 

ألكادير  التجا3ية  للمحكمة  الضشط 

3قم  تحت   2022 ما23   7 بتا3يخ 

208825 سجل تجا3ي عدد  50722.
ملخـص لغايـة النشـر

422 P

CETCOME شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
3أسمالها 10.000.00 د3هم

الكائن مقرها االجتماعي شا3ع 

السما3ة الرقم 28 حي هجري مدينة 
العيو0

تــــــــــــــــــــأســــــــــــــيـــــــــــــــس
في مؤ3خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

قر3السيد   ،2022 فبراير   22   

أبو املجد عشد العزيز،تأسيس الشركة 

» CETCOME « شركة ذات  املسماة  

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ووضع قانونها األسا�صي باملواصفات 

التالية : 

شركة ذات مسؤولية  :  التسمية 

»CETCOME «  محدودة بشريك وحيد

الغرض االجتماعي : 

التصميم  خدمات  جميع 

واالستشا3ات الد3اسية.

والدعم  املشو3ة  خدمات  جميع 

واملجتمعات  والشركات  لألفراد 

واملنظمات العامة أو الخاصة األخرى.

اإلستراتيجية  في  االستشا3ات 

املعلومات  ونظم  واإلدا3ة  والتنظيم 

واملوا3د البشرية والتسويق واالتصال 

من التصميم إلى التنفيذ.

خدمات  شخ�صي.  تد3يب 

التد3يب.

خدمة  أو  عملية  أي  وكذلك 

مرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر 

بغرض الشركة.

خدمات االستشا3ات الطشية.

أي  وإدا3ة  وتأجير  وبيع  شراء 

ممتلكات غير منقولة.

السما3ة  شا3ع   : االجتماعي  املقر 

الرقم 28 حي هجري مدينة العيو0.

املدة االجتماعية :  99 سنة ابتداء 

من تا3يخ تسجيل الشركة في السجل 

التجا3ي.

الرأسمال االجتماعي : 

د3اهم(   10.000( من  يتكو0 

ألف  إلى  د3هم مقسمة  ألف  عشرة 

حصة )100 حصة( بقيمة 100 د3هم 

للحصة الواحدة تم االكتتاب الكلي 

بشأنها لفائدة السيد أبو املجد عشد 

العزيز.

الشركة  ستسير   : الشركة  تسيير 

عشد  املجد  أبو  السيد  طرف  من 

العزيز، وذلك ملدة غير محدودة، ومن 

اآل0 فصاعًدا، ستلتزم الشركة بشكل 

صحيح بالتوقيع املسير الوحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو0 

بتا3يخ 25/2/2022 ، تحت 3قم 520 

السجل التجا3ي 3قم 40495.

423 P

 STE CAFE CHATEAU

ALMAZAR
SARL AU

بمقت�صى عقد عرفي املؤ3خ بتا3يخ 

20/02/2022 ايت ملول تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية  : 

 STE CAFE CHATEAU : التسمية

.ALMAZAR SARL AU

املقر االجتماعي  : بلوك 2 حي املزا3 

ايت ملول. 
3أ2 املال : 100.000 د3هم.

املدة : 99 سنة.

بوتكل  النجمة  السيد   : املسير 

.JB229022 وطنيته 3قم
النشاط   : - كراء السيا3ات بدو0 

سائق.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بانزكا0 في 22 يناير 2022 

تحت 3قم 292.

424 P

 ZIDANI AHMED

 COMPTABLE AGREE

AIT MELLOUL

0666520278

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤ3خ  عرفي  عقد  بموجب   -  1

تم   2022 فبراير   22 ملول  ايت 

ذات  لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 

تكمن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي :

 STE HOUDA  : التسمية 

 COLLECT STOCKAGE SOUSS

.S.A.R.L

الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 

أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :

 COLLECTE DES DECHETS

FEREUX ET NON FEREUX

يوجد مقر الشركة  : مقر الشركة 

 HAY HAMMOU AZROU AIT

.MELLOUL

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداءا من تا3يخ تكوينها النهائي.

3أسمال  يشلغ   : الشركة  3أسمال 

 100.000 د3هم  ألف  مائة  الشركة 

مقسم إلى ألف حصة ذات مائة 100 

د3هم كقيمة لحصة الواحدة، 

السيد : 3شيد الصشاح 700 حصة 

 200 الصشاح  محمد   : السيد 

حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 22 ديسمبر.

3شيد  الشركة  يسير   : التسيير 

الصشاح ملدة غير محدودة.

القانوني لدي كتابة  تم اإليداع   

انزكا0  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

عدد  تحت   2022 ما23   02 بتا3يخ 

.022/2022

425 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL
Télé  : 05 28 82 66 80

HARON BRODERIE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
فبراير   25 طشقا للعقد املؤ3خ في 
تم تأسيس شركة املسؤولية   2022

املحدودة بالخصائص التالية  : 
 STE  HARON  : االسم  

.BRODERIE  SARL
الهدف  : تفصيل ،خياطة وتطريز 

جميع أنواع املالبس واملفروشات.
 100.000  : املجموعة  3أسمال 

د3هم.
املسيرين : الحسي0 الحادق وفاتح 

حدادي.
تكاض  دوا3   : االجتماعي  املقر 

سيدي بيبي اشتوكة ايت باها. 
املدة  : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
 بالسجل التجا3ي باملحكمة االبتدائية
 بانزكا0 تحت 3قم 002 بتا3يخ 2 ما23

.2022
426 P

STE GHAYTHAPP 
SARL

تأسيس الشركة
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
فاتح  فبراير 2022 تم تأسيس شركة 
 غايتهاب شركة ذات املسؤولية املحدودة
 للشريك الوحيد والتي تحمل الخصائص

التالية :   
 STE  : GHATHAPP  : التسميـــــــــــة 

.SARL D’ A.U
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدود للشريك الوحيد. 

الهدف االجتماعي :
وتطشيقات  برامج  بيع  شركة   )1

الويب واملحمول.
معدات  وإصالح  تثبيت  بيع،   )2

ششكة الحاسوب.
 100.000  : الشركة  3أسمال   -
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100.00 د3هم للحصة مجزاة كمايلي :
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 1000 محمد  الغا�صي  السيد   

حصة.

- املـــــــــدة : 99 سنة ابتداءا من تا3يخ 

التأسيس.

- السنة املاليــــــــة : من فاتح يناير إلى 

22 ديسمبر من كل سنة.

الغا�صي محمد   : التسير للسيد   -

ملدة غير محدودة
3قم   10 بلوك   : أملقر االجتماعي   -

82 بنسركاو أكادير.

كتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

عدد  تحت   2022 ما23   4 يومه 

.208799
3قم السجل التجا3ى 50701.

427 P

STE GESTANCIA
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
 STE GESTANCIA اسم التجا3ي 

.SARL

تجزئة امالل 3قم 282   - العنوا0 

ك تراست انزكا0.

في  مبرمج  محلل  مصمم  املهام :   

الكمشيوتر.

استشا3ات إدا3ية.
 100.000  : الشركة   مال  3أ2 

د3هم.

مسير   : امليلس املهدي   : التسيير  

الشركة. 

تم اإليداع القانو0 األسا�صي لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

تحت   2022 ما23   2 بتا3يخ  انزكا0 
3قم 027 والسجل التجا3ي تحت 3قم 

.25587

428 P

STE LET’S POWER
شركــة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركــة
بتا3يخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

شركة  تأسست   ،2022 فبراير   22

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات   

التالية  :

STE LET’S POWER     : التسمية

املوضوع :  بيع مولدات كهربائية.
 01 زنقة   2 3قم   : املقر االجتماعي 

حي  الثاني  الحسن  شا3ع   B بلوك 

العرب ايت ملول.
حدد املشلغ في   : 3أسمال الشركة 

100000 د3هم مجزأ إلى  1000حصة 

من فئة  100 د3هم للواحدة. 

أسند التسيير إلى السيدة   : التسيير 

كرطوم منال ملدة غير محدودة. 

الشركة  تلتزم   : الشنكي  التوقيع 

كرطوم  للسيدة  الوحيد  بالتوقيع 

منال.

تأسيس  من  سنة   99 املدة: 

الشركة

وقد تم اإليداع القانوني بمكتب 

الضشط  باملحكمة االبتدائية بإنزكا0 

3قم  تحت    ،2022 ما23   8 بتا3يخ 

وتم تسجيل الشركة بالسجل   .474

التجا3ي تحت 3قم25625 .

429 P

  LE MACARON FRANCAIS   

  SARL
 شركة ذات املسؤولية املحدودة  

املؤ3خ  العرفي  العقد  بمقت�صى 

واملسجل  27/02/2022باكادير  في  

ثم  باكادير    20/02/2022 بتا3يخ 

تأسيس شركة :  لو مكغو0 فغون�صي 

املسؤولية  ذات  شركة  م.م     ش. 

املحدودة

 LE MACARON FRANCAIS

  SARL

هدفها:   املخبزة .

 الجليدية.

الطابق األ3�صي   : املقر االجتماعي   

و تحت ا3�صي السالم 3قم 22-2262 

شا3ع انزي حي السالم اكادير .

من  ابتداء  99سنة  املـدة:   

التأسيس النهائي. 

د3هم   100.000 الرأسمال:   

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسم 

100,00 د3هم موزعة كالتالي:

السيد يونس البراد  .... 250 حصة 
 ..... يونس زين العابدين   السيد  

500 حصة .
السيد زكرياء البراد ....250 حصة. 
يونس  السيد  عي0   : التســيـــيــر 
للشركة ملدة  زين العابدين كمسير  
مع إعطائه الوكالة في  غير محدودة  
تتجدد  البراد  زكرياء  للسيد  التسيير 

كل سنة.
التوقيع االجتماعي :

زين  يونس  السيد  توقيع  اعتماد 
العابدين في جميع العقود و الوثائق 

اإلدا3ية و الشنكية
بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 
اكادير  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
3قم  تحـت      25/02/2022 بتا3يخ 

  .208722
لخالصة و الشيـــــــا0

430  P

IMPERIAL AGRI EXPORT
 SARL 

املقر االجتماعي :مكتب 3قم 52 
الطابق الرابع مجمع مامونيا شا3ع 
حسن بونعماني حي الداخلة اكادير.

 7 بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  وضع  ثم    ،2022 فبراير 
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية:
 IMPERIAL AGRI االسم 

 EXPORT SARL
املواد  الشركة:-2تلفيف  هدف 

الفالحية.
تصدير الفواكه و الخضر و كل   

املواد الفالحية.
املدة محددة في 99 سنة. 

الراسمال محدد في مشلغ  100.000 
د3هم مقسم الى 1000حصة من فئة 
الواحدة قد تم  د3هم للحصة   100
اكتتاب 200 حصة للسيد الحمادي 
عشد  للسيد  حصة  و800  ايوب 

الرحما0 الهشيمي.
تعيي0 السيد بوتات  :تم   التسير 
غير  ملدة  كمسيرللشركة  امناي 
محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء 

اإلدا3ي و الشنكي منفردا.

لتكوين   5% اقتطاع  يتم  األ3باح 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا
اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 
القانوني بكتابة الضشط لدى املحكمة 
3قم208757      باكاديرتحت  التجا3ية 

بتا3يخ  فاتح ما23 2022.
431 P

 STE  IHSSAN DAMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد 
 1 بمقت�صى عقد عرفي و بتا3يخ  
شركة  تأسيس  تم    2022 ما23 
محدودة املسؤولية سجلها التجا3ي 

3قم  50751 ذات املميزات التالية : 
   »IHSSAN DAMAN«   :   التسمية

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.
املقر االجتماعي    :  3قم 96 مكر3 
شا3ع عشد هللا بن حساين حي السالم 

اكادير.
الرأسمال  : 100000  د3هم.

الهدف  :  تحويل االموال.
أعمال الشناء املختلفة 

خدمات الدفع عبر االنترنيت 
 الشركاء  :  السيد حمداني ياسي0.
التسيير              :  تسير الشركة من 

طرف  السيد حمداني ياسي0  
   االيداع القانوني   :    تم اإليداع 
التجا3ية باكادير  القانوني باملحكمة  
تحت 3قم     ،2022 ما23   8 بتا3يخ 

208808
432 P

 STE  IHA TRANSPORT
INTERNATIONAL

   SARL AU
ICE 002689205000026

تأسيس شركة
مؤ3خ   عرفي  عقد  بمقت�صى 
20تم  07  دجنبر  20  بتزنيت  بتا3يخ 
وضع قانو0 أسا�صي لشركة محدودة 
الخصائص  تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية:
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 STE IHA TRANSPORT :التسمية

. INTERNATIONAL SARL AU

نقل  مقاول  االجتماعي:  الهدف 

الشضائع عبر السيا3ات / نقل األمتعة 

لحساب الغير/االستيراد و التصدير. 

 100.000 في  حدد  املال:  3أ2 

1000 حصة من  د3هم مقسمة إلى  

فئة 100 د3هم موزعة كالتالي:

 1000 احنسكير  سعيد  السيد 

حصة. 

99  سنة ابتدءا من تا3يخ   : املدة 

تأسيسها.

سوق   91 االجتماعي:3قم  املقر 

ا3بعاء ساحل تيزنيت .

السيد عشد هللا ازكو3   املسيرو0: 

مسير للشركة وملدة غير محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

بتزنيت  تحت 3قم 2022/27، بتا3يخ 

.2022/02/22

433 P

 STE IDER ASSISTANCE
 Société à Responsabilité Limitée

Capital  : 200.000 Dhs 

 Siège  : AV MOULAY RACHID

 CITE HOPITAL ASSA

ICE : 0020222500000097

تأسيس
بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

 25 فبراير 2022، تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات التالية:

التسمية  : ايد3 اسيستونص.

موالي  شا3ع  التجا3ي  العنوا0 

3شيد حي مستشفى أسا .

د3هم   100.000  : الرأسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 د3هم.

األخطاء  استكشاف   : الهـــــــــــــــــدف 

وإصالحها وسحب السيا3ات )الشركة 

املشغلة لـ(.

 500  .... النعمة  ايد3  الشــــــــــــــركاء: 

حصة.

500 حصة.

 ايد3 السشاعي ... 500 حصة.

املسير  القانوني: ايد3 النعمة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية كلميم بتا3يخ فاتح ما23 

2022،  تحت 3قم 95/2022.

434 P

STE LOZA GROUPE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
فبراير   7 في  املؤ3خ  للعقد  طشقا 

ذات  شركة  تاسيس  تم   ،2022

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 LOZA كروب  لوزا   : االسم 

.GROUPE SARL

املعدات  وتعيئ  بيع   : الهدف 

الكهربائية.
 100.000  : املجموعة  3اسمال 

د3هم.

التسيير : لشا0 3مزي وزهير محمد 

الحسن.

ابو  شا3ع   77  : االجتماعي  املقر 

العشا2 السشتي حي املوظفي0 أكادير.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجا3ي باملحكمة التجا3ية 

باكادير   50682 باكادير0 تحت 3قم 

بتا3يخ 2 ما23 2022.

 435 P

 STE LOS HERMNOS AMINE
SARL

بمقت�صي عقد عرفي املؤ3خ بتا3يخ 

تم  بايت ملول      ،2022 فبراير   16

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة تحمل الخصائص التالية :

 STE LOS التسمية: 

  .HERMANOS AMINE  SARL

 املقر االجتماعي :   3قم 16 املنطقة 

الصناعية شا3ع املسيرة تمزا3ت ايت 

ملول .
 3أ2 املال   :   100.000 د3هم.

املدة         : 99      سنة.  

املسيرا0      :  السيد عمر امي0 و 

السيد ابراهيم امي0.

اوالوقود  الوقود     : النشاط 

السائل والزيوت والشحوم الصناعية 

ل الصفات الطشيعية  والكحول املحوَّ

و زيت الوقود.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بانزكا0 في 7 ما23 2022،   

تحت 3قم 467 .

436 P

   LK IT Consulting
 ش.م.م وذات شريك وحيد 

تأ سيس شركة
املؤ3خ  العرفي  للعقد  تشعا 

تقر3    ،2022 فبراير   28 باكاديرفي 

تأسيس شركة ذات املميزات التالية :

 LK IT«   : االجتماعية  التسمية 

Consulting  » شركة ذات املسؤولية 

املحدودة  وذات شريك وحيد .

االستشا3ة  االجتماعي:  الهدف 

والبرمجة في اإلعالميات.

مجال  في  الخدمات  تصدير 

اإلعالميات.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجا3ية املرتشطة بشكل مشاشر أو غير 

مشاشر باألهداف املذكو3ة أعاله.

3قم  مكتب    : االجتماعي  املقر 
شا3ع الحسن األول   4 1عما3ة 3قم  

الفضية حي الداخلة اكادير.

  10.000  : االجتماعي  الرأسمال 

د3هم مقسمة إلى 100 حصة من فئة 

100 د3هم للحصة الواحدة, موزعة 

كالتالي :

السيدة كريمي ليز  .... 100 حصة.

كريمي  السيدة  عينت   : التسيير 

ليز كمسيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

محدودة.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجا3ي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

دجنبر من   22 فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة.

 تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

الجا3ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

باكادير بتا3يخ 8 ما23 2022،   تحت 
3قم  208828 .

 437 P

حسابات ادميم

ش.م.م.
مقرها : 226 شا3ع املقاومة ايت ملول

الهاتف 0528200000 الفاكس 0528209226

 STE OMEGA BIO
SARL   AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

 وذات الشريك الوحيد 

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محر3 بتا3يخ 
القانو0  وضع  ثم   2022 ما23   02

محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية:

 STE OMEGA BIO  : التسمية 

.SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
3أسمال  حدد  الشركة:  3أسمال 

د3هم مقسمة   100.000 الشركة في 

بقيمة  اجتماعية  1000حصة  إلى 

في  كلها  هي  و  للواحدة  د3اهم   100

ملكية السيد طالب عمر. 

 مقر الشركة: املحل التجا3ي 3قم 

51 بلوك A الوفاق بنسركاو اكادير .

وتسويق  إنتاج  الشركة:  نشاط 

وتسويق  ؛إنتاج  املجالية  املنتوجات 

استيراد  ؛  ومشتقاتها  الزيوت 

وتصدير. 

   التسيير: عي0 السيد طالب عمر 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع: 

الوحيد للمسير السيد طالب عمر.
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إلى يناير   01 من   : املالية   السنة 
 22 ديسمبر. 

املدة :  مدة الشركة محددة في 99 
سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 
الضشط باملحكمة التجا3ية اكادير يوم 
8 ما23 2022، تحت 3قم 208802 

و3قم السجل التجا3ي 50745.
438 P

 STE   NESAGRIM       
 SARL

تأسيس شركة  
في  مؤ3خ   عرفي  عقد  بمقت�صى 
تأسيس  تم   ،2022 فبراير   20
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :
اسم  الشركة  تحمل  التسمية: 

STE NESAGRIM SARL
تحدد 3أسمال   : 3أسمال الشركة  
د3هم     100000 مشلغ  في  الشركة 
 100 حصة بقيمة   1000 مقسم الى 

د3هم لكل حصة. 
مقسمة كالتالي:

3قم   , أكدال   عزيز   السيد    
 V290606  ..... الوطنية  الشطاقة 

220  حصة. 
3قم   , واعمرو  جواد  السيد 
  222    JB056228 الشطاقة الوطنية

حصة. 
3قم   , أشرو3و  براهيم  السيد 
  222   V250572 الوطنية  الشطاقة 

حصة.
السعادة  االجتماعي:تجزئة  املقر 

3قم 05 بيوكرى اشتوكة أيت باها .
 – تجا3ة   : االجتماعي  الهدف 
استيراد و التصدير – اعمال متنوعة.  
 التسيير: تحدد تسيير الشركة من 

طرف :
 السيد عزيز أكدال , 3قم الشطاقة 

. V290606 الوطنية
تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكمة االبتدائية النزكا0 تحت 
3قم 062 بتا3يخ 7 ما23 2022،  3قم 

السجل التجا3ي 25622.
439 P

 STE  MOROCCAN DETECT
   IMPORTATION

»SARL «
ICE : 002020262000022

 شركة محدودة املسؤولية
تأسيس شركة

 بمقت�صى عقد عرفي محر3 بتا3يخ  
فاتح فبراير 2022،  تم تأسيس شركة 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 STE  MOROCCAN  : التسمية 
 DETECT IMPORTATION     »  »

.» Sarl
زنقة   22 3قم  االجتماعي:  املقر 
تسيال  الصناعي  الحي  القنيطرة 

الدشيرة جهادية .
الهدف: استيراد و التصدير .

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
د3هم.

التسيير محمد ميا0 و هشام ايت 
علي .

املدة: 99 سنة.
السنة املالية :  فاتح يناير حتى22 

دجنبر .
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 457 3قم  تحت  بانزكا0  التجا3ي 
7 ما23 2022،  3قم السجل  بتا3يخ 

التجا3ي 25622
440 P

 SOCIETE MIXTE 
DISTRIBUTION

s.a.r.l a.u 
3أ2 مالها :  100.000 د3هم

املقر االجتماعي : تجزئة بئر انز3ا0 
بلوك 2 3قم 156 تيكوين أكادير
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد 
تأسيس شركة

مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم   ، 2022م  فبراير   14 بتا3يخ 
لشركة  األسا�صي  القانو0  إحداث 
بالشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتالي :

التوزيع  شــركة   «  : التسمية 

املختلط ش.م.م«  .  

 STE MIXTE DISTRIBUTION «

     ” S.A.R.L A.U

املقر االجتماعي : تجزئة بئر انز3ا0 

بلوك 2 3قم 156 تيكوين أكادير. 

الهدف االجتماعي : تسويق و توزيع 

                        . املواد الغذائية و منتجات النظافة 

 COMMERCIALISATION ET LA

 DISTRIBUTION DE PRODUITS

.ALIMENTAIRES ET D’HYGIENE
 : في  حدد  الشركة  مال  3أ2   

 1000 إلى  مقسم  د3هم   100.000

للحصة  د3هم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها الشريك الوحيد :

 1000  ...... السيد الحسن أبدا3   

حصة.

الحسن  السيد  عي0  التسيير: 

أبدا3 مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محدودة.

اإلمضاء الشنكي : الحسن أبدا3.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 دجنبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتا3يخ   بأكادير   التجا3ية  املحكمة  

3قم  تحت   ،2022 ما23  فاتح 

208752،  السجل التجا3ي 50657.

441 P

 STE MAURIDA BEAUTY
SARL AU

3أسمالها : 100000. د3هم

مقرها االجتماعي : بلوك 6 شا3ع 

الرباط 3قم 111 الحي املحمدي 

اكادير

 8 بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

مساهم  قر3  باكادير    ،2022 نونبر 

الشركة ما يلي:

.MAURIDA BEAUTY : االسم

التجميل  مركز   : الشركة  هدف 

للسيدات.

مقر الشركة : بلوك 6 شا3ع الرباط 
3قم 111 الحي املحمدي اكادير .

 100.000 في  محدد  الراسمال 

من  حصة   1000 الى  مقسم  د3هم 

د3هم للحصة الواحدة تم   100 فئة 

اكتتابها كلها للسيد مو3يس بنيونس. 

التسيير : ثم تعيي0 كل من السيد 

السيدة  و  كمسير  بنيونس  مو3يس 

مشتركة  كمسيرة  مو3يدة  نجوى 

حق  مع  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

االمضاء املنفصل بينهما.

لتكوين    5% اال3باح يتم اقتطاع 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا . 

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 

  ،2022 فبراير   25 بتا3يخ  باكادير 

تحت 3قم 208726.

442 P

 STE MARINA WAY

HOLDING
 تأسيس شركة

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
القانو0  تم وضع   ،2022 ما23   2  

مبسطة  مساهمة  لشركة  األسا�صي 

بشريك واحد املميزات التالية : 

 MARINA WAY   : االسم 

.HOLDING

أمل  عما3ة   : االجتماعي   املقر 

سو2 الطابق الثالث 3قم 17 املسيرة 

أكادير.

استغالل   : االجتماعي  الهدف 

مركشات سياحية.

تا3يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيلها بالسجل التجا3ي.

الرأسمال  حدد  الرأسمال: 

الشركة في  10.000د3هم .

3بيعة  السيدة   : القانوني   املسير 

الزغيبي.
3قم السجل التجا3ي:50752.

تم اإليداع القانوني بكتابةالضشط 

بأكاديرتحت  التجا3ية  املحكمة  لدى 

عدد 208852 بتا3يخ 8 ما23 2022.

443P
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 STE RHAFI NEGOCE 
SARL AU

تأسيس شركة  
في  مؤ3خ    بمقت�صى عقد عرفي 
17 فبراير 2022،  تم تأسيس شركة 
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

تحمل الخصائص التالية :
 STE التسمية:تحمل الشركة اسم

RHAFI NEGOCE SARL AU
تحدد 3أسمال   :  3أسمال الشركة  
د3هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 
 100 حصة بقيمة   1000 مقسم الى 
كلية  مملوكة  حصة  لكل  د3هم 
للشريك الوحيد السيد 3شيد غفير   

.JB000877 3قم الشطاقة الوطنية
املقر االجتماعي: حي بئر انز3ا0 دوا3 

العرب بلوك 2 أز3و أيت ملول .
 الهدف االجتماعي :تجا3ة –  ممو0 

الحفالت – مطعم .  
 التسيير: تحدد تسيير الشركة من 

طرف السيد 3شيد غفير. 
JB000877 3قم الشطاقة الوطنية
تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكمة االبتدائية النزكا0 تحت 
  ،2022 ما23   7 بتا3يخ     461 3قم 

3قم السجل التجا3ي 25629.
444 P

 STE PROFIL ENGINEERING
SARL

في  مؤ3خ   عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم وضع القانو0   ،2022 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة ذات املواصفات التالية:
انجيريني0.م.م  بروفيل  التسمية: 
     .PROFIL ENGINEERING SARL

لشركة ذات مسؤولية محدودة. 
الهد ف االجتماع : مكتب د3اسة / 

أعمال متنوعة.
بلوك   940 3قم   : املقر االجتماعي 

X 25 ما23 العيو0.
سنة   99 االجتماعية:  املدة 
ابتداء من تا3يخ تسجيلها في السجل 
التجا3ي عدا إذا تم الحل املسشق أو 

التمديد.

من  يتكو0  االجتماعي:  الرأسمال 
100.000 د3هم.

الرحما0  عشد  الشركة:  تسيير 
مريكيك.

السجل  في  التقيد  تم  التقييد: 
فاتح  العيو0  االبتدائية  املحكمة 
3قم    عدد  تحت   ،2022 ما23 
3قم  التحليلي  للسجل   625/22

.00625
445 P

 OUBAK DES SERVICES ET  
 NEGOCE

ش. م. م
تأسيس شركة 

مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تأسيس  تم    ،2022 فبراير   22 في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية : 
 OUBAK DES  : التسمية 

SERVICES ET NEGOCEش م م.
 100.000  :  3أسمال الشركة  
1000حصة بقيمة  د3هم مقسم الى 

100 د3هم لكل حصة مملوكة ل :
خالد وباك ..... ب 1000 حصة.

الزهو3  زنقة   : املقر االجتماعي  
عميرة  أيت  الطاك�صي  محطة  قرب 

بيوكرى اشتوكة ايت باها.
 الهدف االجتماعي: تعمل الشركة 

في مجال بيع أجهزة الكمشيوتر.
الشركة  تسيير  تحدد  التسيير: 
3قم  وباك  خالد  السيد  طرف  من 

 .jb 290828ب.و
تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكمة االبتدائية النزكا0 تحت 

3قم052.. بتا3يخ 4 ما23 2022.
446 P

STE ORYBRIK AVICOL 
SARL  

شركــة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركــة

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
شركة  تأسست   2022 فبراير   11  
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات  

التالية : 

 STE ORYBRIK: التسمية 

.AVICOL

املوضوع : إنتاج الشيض لالستهالك 

– مربي الدواجن واملاشية .
 01 زنقة   2 3قم   : املقر االجتماعي 

حي  الثاني  الحسن  شا3ع   B بلوك 

العرب ايت ملول.
حدد املشلغ ف   : 3أسمال الشركة 

100000 د3هم مجزأ إلى  1000حصة 

من فئة  100 د3هم للواحدة. 

السيد  إلى  التسيير  التسيير:أسند 

بلبريك سعيد ملدة غير محدودة. 

الشركة  تلتزم   : الشنكي  التوقيع 

بلبريك  للسيد  الوحيد  بالتوقيع 

سعيد.

تأسيس  من  سنة   99 املدة: 

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بمكتب 

الضشط  باملحكمة االبتدائية بإنزكا0 

3قم  تحت   ،2022 يناير   2 بتا3يخ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم   020

التجا3ي تحت 3قم25572 .

447 P

 STE SPEED JET 
»SARL AU « 

ICE 002026527000092

شركة محدودة املسؤولية

تاسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي محر3 بتا3يخ   

10 فبراير 2022،  تم تأسيس شركة 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 STE SPEED JET  »   : التسمية 

.» Sarl AU

اسركيت  االجتماعي:حي  املقر 

او3يرأكادير   .

الهدف : كراء القوا3ب  .

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

د3هم.

التسيير : سعيد اقريض .

املدة: 99 سنة.

السنة املالية :  فاتح يناير حتى22 

دجنبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  208802 التجا3ي بأكادير تحت 3قم 
بتا3يخ  4 ما23 2022،  3قم السجل 

التجا3ي 50702.
448 P

  METAMA
شركة محدودة املسؤولية 
3أسمالها 100.000 د3هم

أيت املود0 الحي املحمدي أكادير
تأسيس شركة

بمقت�صى القانو0 األسا2 املؤ3خ 
تم  باكادير,  يناير2022    20 ب  
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

صفاتها كما يلي : 
التسمية » METAMA« : ش.م.م. 
الهدف االجتماعي :  تهدف الشركة 

أساسا إلى:
تقنيات  و  التواصل  مكتب 

التسويق ،
واألشغال  الخدمات  مقاولة 

املختلفة.
التجا3ة  ، التصدير و االستيراد.  

املقر االجتماعي : أيت املود0 الحي 
املحمدي أكادير.

الرأسمال :  حدد 3أسمال الشركة 
)مائة ألف د3هم  د3هم   100000 في 
(ألف  حصة    1000 إلى  )مقسمة 
للواحدة  د3هم   100 بقيمة  حصة) 

موزعة على الشركاء كالتالي :
دحماني يوسف ....250 حصة.
دحماني أيوب ........250 حصة

أيت امشا3ك عمر .....250 حصة
بن سعيد عشد هللا ...... 250 حصة
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل بالسجل التجا3ي باستثناء 

حالة التمديد أو الفسخ املسشق.
:  من فاتح يناير إلى  السنة املالية 

22  دجنبر من كل سنة. 
يوسف  دحماني  عي0   : التسيير 
للشركة   مسيرين   أيوب  دحماني  و 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   8 بتا3يخ  باكادير   التجا3ية 

2022،  تحت 3قم 208820.
449 P
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STE  SMARTINO
 SARL 

شركــة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركــة

طشقا للعقد املؤ3خ في 8  ديسمبر 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2022

املسؤولية بالخصائص التالية  :   
.  SMARTINO SARL  : االسم

واملطعمة  املطعمة   : الهدف  
السحابية -  عبر األنترنيت.

 100.000    : الشركة  3أسمال 
د3هم.

ألشا.املقر  التسيير:براهيم 
الحي املحمدي   0252 االجتماعي:3قم 

اكادير .
املدة : 99 سنة.

للشركة   القانوني  اإليداع  تم 
أكادير تحت 3قم  باملحكمة التجا3ية  
  ،2022 يناير   26 بتا3يخ      208278
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم  و 

التجا3ي تحت 3قم 50229
450 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

Télé :05 28 82 66 80

STE   SEMLALI BUILDING
SARL AU

تأسيس شركة 
فبراير   28 طشقا للعقد املؤ3خ في 
2022،   تم تأسيس شركة املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد بالخصائص 

التالية :  
 STE   SEMLALI  : االسم 

.BUILDING « SARL à AU
العمومية  االشغال    : الهدف  

والشناء.
 100.000 املجموعة:   3أسمال 

د3هم.
املسير: صالح السماللي.

الثاني  الطابق  االجتماعي:  املقر 
بمركز سيدي بيبي اشتوكة ايت باها

املدة :  99 سنة.
للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة  التجا3ي  بالسجل 
  002 3قم  تحت  بانزكا0   االبتدائية 

بتا3يخ  2 ما23 2022.
451P

FIDUCIAIRE AMIZA
 SAKANE 0 ALL

 SARL 

3أسمال الشركة  : 100.000د3هم

 ICE :002992707000022-

RC 50692 

تأسيس شركة
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 ،  2022 فبراير   16 بتا3يخ  باكادير 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودةباملواصفات التالية :

 SAKANE 0 ALL.  : التسمية

الهدف : منعش  عقا3ي.

 02 3قم  شقة   . االجتماعي  املقر 

حي   02 السعادة  اقامة   199 عما3ة 

املحمدي اكادير. 

املدة : 99 سنة.

يناير   01 : من  السنة االجتماعية 

إلى 22 دجنبر.

الشركة:100.000د3هم  3أسمال 

اجتماعية  حصة  إلى1000  مقسم 

بمقدا3 100 د3هم لكل  واحدة.

انمنا3  السيد  تعي0  التسيير: 

حسن و اد لحسن محمد ، كمسيرا0 

للشركة ملدة غير محدود ة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

بتا3يخ 02 ما23 2022 تحت الـــرقم

بالسجل  ومسجلة   208785

التجا3ي في نفس اليوم تحت الرقم 

50692

452 P

 SAFI NETWORK CALL 

 CENTER
 »SARL AU «

RC : 22602

   تأسيس شركــة
بتا3يخ عرفي   عقد  بمقت�صى    

وضع  تم    ،2022 فبراير   16  

الـتأسي�صي لشركة محدودة  القانو0 

املسؤولية تحمل الخصائص التالية:

الـتـسـميـــــــــــــــة   : 
 SAFI NETWORK CALL

»CENTER« »SARL« AU
الشكل                  :  شركة ذات 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد. 
اتصال/  مركز    : الـمـوضـــــوع 
االتصاالت  االتصال/  مركز  إدا3ة 

والتسويق.
الـمـقر االجـتـماعــي   :  الطابق االول 
ابن  شا3ع  تقاطع   ،05 3قم  الشقة 
األول،  اد3يس  موالي  وشا3ع  زيدو0 

اسفي.
مــــــدة الشركــــــة    :  99  سنة. 

 100.000  : الشركـــة     3أسمـــال 
د3هم، 000 1 د3هم ب 100 حصة.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر   : السيد: عالء الدين 
اجدية.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل 
االبتدائية  املحكة  لدى  التجا3ي 
3قم   ،2022 ما23   2 بتا3يخ  باسفي 
سجلها التجا3ي هو: 22602 .                                                  

  
453 P

CABINET SABCONSULTING

UNIMAGEC IMMO
   تأسيس شركــة

 طشقا للعقد العرفي املؤ3خ بتا3يخ 
تقر3 تأسيس شركة   2022 فبراير   7

باملواصفات اآلتية :
 UNIMAGEC IMMO : التسمية 
محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.
املقر الرئي�صي :

 RUE SIDI SAID BLOC C 26
.DRARGA AGADIR

الرأسمال : 100.000 د3هم.
الرحما0  عشد  السيد   : املسير 

مسعودي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجا3ية  للمحكمة  الضشط 
3قم  تحت   2022 ما23   8 بتا3يخ 

.208820
454 P

 TRANSPORT شركة

LAMZAAGRI LOGISTIQUE
األسا�صي  القانو0  بمقت�صى 

يناير   17 بتا3يخ  املؤ3خ  للشركة 

 20 بتا3يخ  بإنزكا0  املسجل   ،2022

ذات  شركة  تكونت    2022 يناير 

املسؤولية املحددة.

 TRANSPORT مسماة: 

 LAMZAAGRI LOGISTIQUE

.SARL

  3أسمالها : 100.000.00  د3هم.

الهدف االجتماعي : 

لحساب  للشضائع  الطرقي  النقل 

الغير.
زنقة  3قم22  االجتماعي:    املقر 

651 حي االحسا0 الدشيرة الجهادية.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99 املدة:   

تسجيلها بالسجل التجا3ي.  

 3أسمال الشركة مقسم كما يلي :

الرحيم   عشد  املزعكري  السيد 

750 حصة.

السيد حسيسو عشد الحق250   

حصة.

طرف  من   : الشركة  تسير 

السيدا0:

  املزعكري عشد الرحيم وحسيسو 

املسيرين  بصفتهما   الحق  عشد 

الوحيدين لشركة ملدة غير محدودة.

- منح صالحية التوقيع االجتماعية 

بشكل منفصل للسيد املزعكري عشد 

الرحيم أو السيد حسيسو عشد الحق 

ملدة غير محدودة.

الشنكي  التوقيع  صالحية  -منح 

بشكل منفصل للسيد املزعكري عشد 

الرحيم أو السيد حسيسو عشد الحق 

ملدة غير محدودة.
املزعكري  السيد  تعيي0  تقر3   -

اإلدا3ة  عن  مسؤول  الرحيم  عشد 

الدائمة والفعالة لنشاط النقل لفترة 

غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير و تنتهي في 22 ديسمبر.
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تم     : القانوني  اإليداع 
بتا3يخ  بإنزكا0  االبتدائية   باملحكمة 

2 ما202223 , تحت 3قم: 444.   
455 P

STE TAWRASSE ALI
SARL AU

تـأسـيـس شــركة             
بتا3يخ   عرفي   عقد  بمقت�صى   
القانو0  وضع  تم  11فبراير2022 
محدودة  لشركة  التاسي�صي 
تحمل  بشريك   املسؤولية  

الخصائص التالية:
 STE TAWRASSE        : الـتـسـميـــــــــــــــة-

 . ALI SARL AU
شركة ذات املسؤولية  -الشكل:  

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
-الـمـوضـــــوع :

 نقل الشضائع لفائدة الغير.
نقل األشخاص لفائدة الغير.

-الـمـقر االجـتـماعــي  :تجزئة عصام 
صوفيا 3قم 194 العيو0  .

-مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 
 100.000  : الشركة  3أسمال 

د3هم.
علي    ازيكو   : السيد  -الـتسـيـيــــــــــــــــــر: 

.JC250572    3قم الشطاقة الوطنية
من فاتح   : االجتمـاعيـة  السنة    -

يناير إلى1 2  ديسمبر.
القانوني  التسجيل  تم  لقد   -
لدى املحكمة االبتدائية  العيو0  في 
   00222 السجل التجا3ي تحت 3قم 

بتا3يخ 15 فبراير2022.
456 P

CABINET SABCONSULTING

SWEET’N’FIZZY  
إعال0 تأسيس شركة

ب  املؤ3خ  العرفي  للعقد  طشقا 
تقر3 تأسيس شركة  يناير2022   14

باملواصفات اآلتية :
.  SWEET’N’FIZZY :  التسمية

محدودة  شركة   : الشكل  
املسؤولية.

 Rue Assawssen : املقر االجتماعي
.  N°7 Riad   Salam Agadir
3أساملال : 100.000 د3هم.

اليا2  محمد  السيد   : املسير 
ابو3ية  :  

الى يناير   1 من   : املالية   السنة 
22 ديسمبر.

الضشط   كاتب  لدى  اإليداع  ثم 
للمحكمة  التجا3ية  بأكادير بتا3يخ  2 

ما202223  3قم 208766.
457 P

STE. SARSEIGE COMTA SARL
Email:sarseige.compta@gmail.com

 STE  SUD GLOBAL
INDUSTRIE
تأسيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ في فاتح 
تم تأسيس  بايت ملول   ما202223 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية : 
 STE  SUD التسمية:شركة  

.GLOBAL INDUSTRIE
املقر اإلجتماعي:الكائن برقم280 
شا3ع محمد الساد2 طريق بيوكرى 

حي الحرش ايت ملول.
 ELECTRICIEN  : الهدف 
 REPARATEUR NEGOCIANT
 IMPORTATION ET

  .EXPORTATION
املدة : 99 سنة.

100000د3هم  الرأسمال: 
مقسمة إلى 1000حصة من فئة 100 

د3هم لكل واحدة. 
200% أي 1000 حصة اجتماعية 

لفائدة السيد عشد اللطيف ازوين. 
عشد  السيد  تعيي0  تم   : التسيير 
اللطيف ازوين كمسير للشركة  ملدة  

غير محدودة.           
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية   باملحكمة   القانوني 
تحت   2022 ما23  بتا3يخ4  بانزكا0 
3قم  التجا3ي  والسجل   460 3قم 

.25627
458 P

Société  VERDE OPTICAL
 SARL

ASSOCIE UNIQUE
الـشــركــة   قيغد أوبــتـــيــكال  ش.م.م  

ذات شريك وحيد
تـأسـيـس  شـركة ذات املـسـؤولـيـة 

املـحـدودة ذات شـريـك وحــيـد
ذات  الشركة  تأسيس  تم 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد 
املؤ3خ  العرفي  العقد  بمقت�صى 
واملسجل  يناير2022بأكادير   19 في 
بأكادير تم  فاتح فبراير2022  بتا3يخ  
وضع القانو0 األسا�صي للشركة ذات  

حسب املواصفات اآلتية: 
قيغد  الـشــركــة   : التــســـمــيــــــة 
أوبــتـــيــكال  ش.م.م  ذات شريك وحيد  
 Société  VERDE OPTICAL  SARL

    .A ASSOCIE UNIQUE
املوضوع االجتماعي للشركة :

-  مركز تركيب و إصالح النظا3ات.
- استيراد وتصدير جميع املعدات 
الزجاج  لقطع  الشصرية  واآلالت 

والتجميع.
  E-0800  املحل   : مقـــــــر الشركــــــة 
3قم26 شا3ع املحمدية بلوك 7  الحي  

املحمدي  اكادير.
من  ابتداء  سنة   99: املــــــــــــــــدة 

التأسيس النهائي. 
100.000.00د3هم  الرأسمــــــــــــال:   
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
نقدا   اكتتبت  كلها  د3هم   100.00
ودفعت في مجموعها عند االكتتاب 

كالتالي :
 1000 اكابر   عثما0  -السيـد 

حـصــة.           
:تبتــدئ من  االجتـماعـــية   السنة 

فاتح يناير حتى 22 ديسمبر.
ناصر  الســيــد  عينت   : التســيـــيــر 
ايت فضيل كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
التوقيع في   : التوقيع االجتماعي   
الشنكية  واألو3اق  والوثائق  العقود 
يكو0 من طرف السيـد عثما0 اكابر.

القانوني  اإليداع  ثم   : اإليـــــداع 

التجا3ية  باملحكمة  الضشط  بكتابة 

بأكادير بتا3يخ 25 فبراير2022  تحت 

3قم 208722 .  
املسير

459 P   

  WHITE LINE PLAST  

  SARL

RC : 8529

                    تـأسـيـس شــركة                 
بتا3يخ  عرفي   عقد  بمقت�صى   

القانو0  وضع  تم  فبراير2022    17

محدودة  لشركة  الـتأسي�صي 

املسؤولية تحمل الخصائص التالية:

                                                                                                                                            WHITE LINE PLAST التسمية: 

                                                                                               .SARL

شركة ذات املسؤولية  -الشكل:  

املحدودة.    

-الـمـوضـــــوع         : 

 تحويل وتشكيل الشالستيك.

النفايات  تدوير  إعادة 

الشالستيكية.

آالت  جميع  وتجميع  إصالح 

معالجة الشالستيك.

-الـمـقر االجـتـماعــي: املحل التجا3ي 

شا3ع  الكائن بقسا3ية الهناء،   5 3قم 

محمد الخامس أوالد تايمة.

-مــــــدة الشركــــــة     :  99  سنة. 

-3أسمـــال الشركـــة     : 100.00.00 

د3هم، 000 1 حصة ب 100 د3هم.

-الـتسـيـيــــــــــــــــــر    :

 السيد: الخطابي عزيز.

 والسيد الحسي0 عيناب.

-لقد تم اإليداع القانوني للسجل 

االبتدائية  املحكة  لدى  التجا3ي 

بتا3ودانت تحت الرقم الترتيبي    202 

بتا3يخ  7 ما202223   3قم سجلها 

التجا3ي هو : 8529 .                                                  

460 P
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شركة جي أو باغ   
ش.م.م

 بشريك وحيد
برأسمال اجتماعي قد3ه : 

100.000.00 د3هم  
3قم 297 شا3ع ابراهيم الروداني 
الحي الصناعي ايت ملول انزكا0  

  بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 
14 يناير2022 تمت صياغة القانو0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
ذات  وحيد    بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية : 
الغرض االجتماعي: 

واملعدات  املستلزمات  -تجا3ة 
الصناعية.   

با3    أو  جي  شركة     : التسمية 
ش.م.م بشريك وحيد.    

شا3ع   297 3قم  االجتماعي:  املقر 
ابراهيم الروداني الحي الصناعي ايت 

ملول انزكا0.
املدة : حددت في 99 سنة. 

الرأسمال والحصص االجتماعية: 
حدد الرأسمال في 00 100.000 د3هم 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
موزعة  د3هم للواحدة    100 بقيمة 

كاألتي : 
اخ�صي أحمد1000. حصة 

التسيير: الشركة مسيرة من طرف 
الشريك الوحيد السيد اخ�صي أحمد 
ملدة غير محدودة و يعود له كل من 

التوقيعي0 الشنكي واالجتماعي.
 16 توزع حسب الفصل  األ3باح: 

من القانو0 األسا�صي للشركة.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
3قم  عدد  تحت  بانزكا0   االبتدائية 

200/2022  بتا3يخ 28 فبراير2022.
مقتطف قصد اإلشها3 

461 P

MA JAMO3 شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة  
في املؤ3خ  للعقد   طشقا 
شركة  تأسيس  تم  يناير2022   22  
بالخصائص  محدودة     املسؤولية  

التالية :  

.MA JAMO2  : التسمية
الهدف : 

املعدات  كراء  الشناء  أشغال   
الثقيلة .    

3أسمال املجموعة : 00 100000 
د3هم.

املسير: محمد افقير. 
املقر االجتماعي: شا3ع العروصي0 

3قم 280 طانطا0. 
املدة :  99 سنة.

باملحكمة      بالسجل  التسجيل  تم 
االبتدائية طانطا0 تحت 3قم      6047.
462 P 

STE AOUADA TRAVAUX
SARL AU 

تـأسـيـس شــركة
بتا3يخ  عرفي   عقد  بمقت�صى 
القانو0  تم وضع  فبراير2022    15
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 
تحمل  واحد  شريك  من  املحدودة 

الخصائص التالية:
 A O U A D A : -الـتـسـميـــــــــــــــة 

.TRAVAUX SARL AU
املسؤولية  ذات  -الشكل:الشركة 

املحدودة من شريك واحد.
-الـمـوضـــــوع  :

مقاول االشغال املتنوعة أو الشناء.
أشغال الطرق.

 مقاول االشغال العامة .
املحل   : االجـتـماعــي   الـمـقر   -
إلقامة  اال3�صي  الطابق   28 3قم 
وقيسا3ية الليمو0 شا3ع الحرية اوالد 

التايمة. 
: 99  سنة.  - مــــــدة الشركــــــة 

الف  مئة   : الشركـــة  3أسمـــال   -
د3هم .

- الـتسـيـيــــــــــــــــــر: السيد عمر العوادة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 
بتا3يخ   288 3قم  تحت   تا3ودانت 
 2 ما23 2022 3قم سجلها التجا3ي 

هو: 8522.
463 P

SOCIETE MIRA TRADIV
SARL A.U 

ICE : 002956767000027
تأسيس شركة  مسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
بمقت�صى عقد عرفي بتزنيت بتا3يخ 
قانو0  وضع  تم   2022 يونيو   17
املسؤولية  محدوة  لشركة  أسا�صي 

والتي تحمل الخصائص التالية :
 STE. MIRA TRADIV  : التسمية 

.SARL A.U
الهدف اإلجتماعي :

مقاولة في أشغال املختلفة والشناء.
في  محدد   : املال اإلجتماعي  3أ2 
إلى  مقسمة  د3هم   2500.000.00
د3هم   100 فئة  من  حصة   25000
بمقدا3  ومحر3ة  مكتتشة  للواحدة 
د3هم   625.000.00 أي   2/0 الربع 

موزعة كالتالي :
 25000 جمال  بولخر2  السيد 

حصة.
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
املقر اإلجتماعي : الطابق األول 3قم 

90 تجزئة املن تيزنيت.
التسيير : السيدة سمية الوحداني 

مسيرة للشركة وملدة غير محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع  تم 
بتزنيت  اإلبتدائية  بالحكمة  الضشط 
يناير   28 3يخ  بتا   228 3قم  تحت 
2022 )3قم السجل التجا3ي 5099.).
464 P

     AHL ELBKAI شركة
قفل التصفية

شا3ع كينيدي 3قم 07 طانطا0 
املغرب

قفل التصفية
3قم التقييد فى السجل التجا3ي 3قم       

2929
بمقت�صي الجمع العام االستثنائي 
تقر3 حل   2022 يناير   07 املؤ3خ فى 
شركة   AHL ELBKAI مشلغ 3أسمالها 
د3هم وعنوا0 مقرها    100.000,00
 07 3قم  كينيدي  شا3ع  االجتماعي 
النعدام  نتيجة  املغرب  طانطا0 

املردودية.   

شا3ع  ب  التصفية  مقر  وحدد   

كينيدي 3قم 07 طانطا0 املغرب.  

لحسن  السعيدي  السيد  وعي0: 
الحي  العيو0  زنقة   09 .3قم  عنوانه 

اإلدا3ي طانطا0  كمصفي للشركة. 

باملحكمة  القانوني   اإليداع  تم 

يناير    07 االبتدائية طانطا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 49 / 2022.

465 P

PROENERGY4.0
SARL

برأسمال : 100000 د3هم

الطابق   11 3قم   : الشركة  مقر 

الثالث 26 بلوك G حي الهدى أكادير 
3قم السجل التجا3ي : 02229 

إعال0 عن إغالق تصفية شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

العام اإلستثنائي  بقت�صى الجمع 
تقر3   2022 فبراير   28 في  املؤ3خ 

تا3يخ  من  الشركة  تصفية  إغالق 

ذمة  وإبراء  فبراير2022،   28

 CIN السيد شلغمي حسن  املصفي 

J200756، وبالتالي يعفيه من واليتة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية باكاير بتا3يخ 8 ما23 2022 

تحت 3قم 208829.

466 P

 SOCIETE AGRICOLE TARGA
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الشريك الوحيد  
3أسمالها : 100.000 د3هم

 دوا3 بن الشيخ تمسية ايت ملول

2 ت 20222

إغالق تصفية الشركة
بتا3يخ  مداوالتها  اثر   على 

الجمعية  قر3ت   2022 ماي   26

لشركة  العادية  غير  العامة 

شركة   AGRICOLE TARGA SARL

برأسمال  املحدودة  املسؤولية  ذات 

100.000 د3هم ، ما يلي :
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-إغالق التصفية الودية للشركة.
السيد  املصفي  مهمة  -نهاية 

مايطوف عشد الغاني
-تبرئة ذمة املصفي .

لشركة   نهائية  -تصفية 
AGRICOLE TARGA SARL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  -تم 
ما23    08 يوم  االبتدائية النزكا0   
0222  تحت عدد 470.                                                                                     
467 P

STE AGRICOLE POLY-
 SERVICE

SARL
.CAPITAL DE : 200.000,00 DHS
 SIEGE SOCIAL: N° 086 HAY

 SIDI LGHAZI RUE SIDI BOURJA
GUELMIM

IF: 20260260
RC: 677

تعديالت قانونية
العام  الجمع  1(بمقت�صى 
الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 
بكلميم  فبراير2022،   10 بتا3يخ 
قر3  فبراير2022   22 املسجل بتا3يخ 

الشركاء ما يلي:
 التصفية الودية للشركة.

تعيي0 املصفي.
كـتابة  تـم  الـقانـونـي:  2(اإليـداع 
الضـشط باملحكمة االبتدائية بكلميم 
تحـت  فبراير2022   20 بتا3يخ  

3قـم85/2022.
468 P

 AMAZONE شركة
 CONSULTING

ش.م.م
الحل املشكر

بتا3يخ  االسثتنائي  بالجمع  تقر3 
مايلي:

التصفية النهائية للشركة.
اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 
الضشط  كتابة  لدى  القانوني 
بتا3يخ النزكا0  االبتدائية   للمحكمة 

 8 ما202223 تحت 3قم 080.

469 P

مكتب حسابات ايت سعيد

 STE ALIMENTATION 

GENERALE ISSALNE

 SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها االجتماعي بلوك 4 حي 

تمرسيط از3و ايت ملول

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

20522

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 16 ديسمبر 2022 تقر3 حل 

  STE شركة ذات مسؤولية محدودة 

 ALIMENTATION GENERALE

3أسمالها  مشلغ   ISSALNE SARL

مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000

االجتماعي بلوك 4 حي تمرسيط از3و 

بايت ملول املغرب نتيجة ل: مردودية 

غير كافية.

بنفس  التصفية  مقر  وحدد 

العنوا0 اعاله.

اسماعيل  الزاكي  السيد   : وعي0 

تمرسيط  حي   4 بلوك  وعنوانه)ا( 

للشركة  كمصفي  ملول  ايت  از3و 

املفروضة  الحدود  االقتضاء  وعند 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق 

املتعلقةبالتصفية .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير  بتا3يخ07  بإنزكا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 27.

470 P

 SOCIETE BOGLIN  SNC

العام  الجمع  مداولة  بمقت�صى  

فاتح  بتا3يخ  املؤ3خ  االستثنائي 

نوفمبر 2022 للشركة والتي 3أسمالها 

 02 بالرقم  د3هم الكائنة    100.000

شا3ع ابن 3شد سيدي افني .

 تقر3 تصفية الشركة .

-تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت  فبراير2022   14 تيزنيت بتا3يخ 

3قم 57. 

471 P

 STE CYCLE ALH
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

االستثنائي املنعقـد بتا3يخ  20 فبراير 

2022 تقر3 مايلي       :                                                

حل مسشق للشركة .                       

تعييـن مصفي للشركة .                   

جعل مقر التصفية مقر الشركة.  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 450 3قم   تحت  إلنزكا0  اإلبتدائية 

بتا3يخ 4 ما23 2022.

472 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 2ER ETAGE, AVENUE

 MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 227 626

Fax 05 28 22 82 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr 

Agadir

 MIRAGE SURF 
 SARL AU

DISSOLUTION
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

الغير العادي املنعقد في 2 فبراير2022 

ثم بموجشه :

حل مسشق للشركة ووضعها في   

تصفية.  

  TARIQ TISSIR السيد  تعيي0 

مصفي للشركة .

التصفية في حي ايت  تثبيت مقر 

سوال تمراغت او3ير اكادير .              

القانوني باملحكمة  اال يداع   -ثم  

فبراير2022    2 في  باكادير  التجا3ية 

تحت   3قم  208760.

473 P

مكتب حسابات شحودي
زنقة 7 بلوك 1 3قم 98 شا3ع املقاومة ايت 

ملول، 86250، ايت ملول املغرب

  STE ONDA DESIGN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد 

 )في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها االجتماعي دوا3 

جيدة ايت يول بومالن داد2 تنغيير 

املغرب

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 657

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

قر3   2022 ديسمبر   15 في  املؤ3خ 

مسؤولية  ذات  الشركة  مسؤول 

 STE محدودة ذات الشريك الوحيد  

ONDA DESIGN  SARL AUمشلغ 

وعنوا0  د3هم   20.000 3أسمالها 
مقرها االجتماعي دوا3 جيدة ايت يول 

بومالن داد2 تنغيير املغرب نتيجة ل: 

مردودية غير كافية.

وحدد مقر التصفية ب دوا3 جيدة 

ايت يول بومالن داد2 تنغيير املغرب 

الدودي  عمر  :السيد  وعي0  

كمصفي  للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق 

ايت  جيدة  املتعلقةبالتصفيةدوا3 

يول بومالن داد2 تنغيير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بتنغير  االبتدائية 

2022تحت 3قم 145.

474 P

  SOCIETE SOUTH SCENTS
  SARL

العام  الجمع  مداولة  بمقت�صى  

ديسمبر  االستثنائي املؤ3خ بتا3يخ22 

3أسمالها  والتي  لشركة   2022

100.000 د3هم الكائنة  بدوا3 الزاوية 

اكلو  تزنيت  تقر3 تصفية الشركة. 
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- تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت  فبراير2022   22 تيزنيت بتا3يخ 
3قم 66. 

475 P

 STE  UNIPRESTA
 SA.R.L

 AU CAPITAL DE : 200.000,00

DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE 808 N°20

HAY AL MASSIRA AGADIR

شـركـة » » ايني بريستا » ش.م.م 
3أسمالها : 100.000 د3هم

مقرها االجتماعي : 3قم 20 زنقة 808 

حي املسيرة  اكادير

الحل املسشق للشركة مع التصفية 
النهائية

للشركاء  عرفي  عقد  بمقت�صى 

ش.م.م.   « بريستا  ايني   «  « لشـركـة 
مقرها  د3هم.   100.000 3أسمالها 
حي   808 زنقة   20 3قم   : االجتماعي 

املسيرة  اكادير بتا3يخ 20 يونيو2009، 

تقر3 ما يلي :

الحل  باإلجماع  الشركاء  قر3   -  

متشوع  للشركة  واملسشق  اآلني 

بالتصفية النهائية.

تعيي0 السيد العالوي إبراهيم     -

املقر  وتعيي0  للشركة  كمصفي 

االجتماعي للشركة  كمقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

الضشط لدى هيئة املحكمة التجا3ية 

بتا3يخ    22227  باكادير تحت 3قم   

  2 أغسطس2009.

476 P

 YAKARIM NEGOCE شركة
ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد 

)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها االجتماعي دوا3 

تكاديرت نعشادو الد3ا3كة - 80000 

اكادير املغرب

حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

00022

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

 2022 سبتمبر  من   20 في  املؤ3خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر3 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

YAKARIM NEGOCEمشلغ 3أسمالها 

مقرها  وعنوا0  د3هما   100.000.00

نعشادو  تكاديرت  دوا3  االجتماعي 

املغرب  اكادير   80000  - الد3ا3كة 

نتيجة ل : العجز.

دوا3  ب   التصفية  مقر  وحدد 

 80000  - الد3ا3كة  نعشادو  تكاديرت 

اكادير املغرب. 

وعي0:

السيد عشد الكريم ياسي0 وعنوانه  
ايت ايعزة   02 3قم   02 حي بام بلوك 

تا3ودانت كمصفي للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 بتا3يخ  بأكادير  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 208252.

477 P

 AFLS
SARL

 Société à Responsabilité Limitée

 AU au capital de:200.000

Dirhams

 RES ETTASAOUD IMM A

 2 APPT 2, CITE EL HOUDA

AGADIR

RC N°27295

 7 تا3يخ   SSP قانو0  بموجب   -

محضر  إعداد  تم   ، ديسمبر2022 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية  

وصد3ت قرا3اته على النحو التالي:

- نقل جميع أسهم السيدة أنجا3 

إلى  فاطمة  طوبا0  والسيدة  سعاد 

سهم(   1000( السيد جمال شرهو3 

بسعر 100 د3هم للواحدة.

أنجا3 سعاد  السيدة  استقالة   -  

والسيدة طوبا0 فاطمة من منصبهم 

جمال  السيد  املسيرالوحيد  وتعيي0 

شرهو3.

 RUE ANZI HAY نقل املقر من - 

 RES ETTASAOUD إلى    ،  SALAM

 IMM A 2 APPT   CITE EL HOUDA

AGADIR و تحيي0 النظام األسا�صي

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

التجا3ية بأكادير الصاد3 بتا3يخ فاتح 

ما23 2022 تحت 3قم 727.

478 P

 SOCIETE ANAS TRADIV
SARL

تفويت الحصص اإلجتماعية
 14 بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ في 

تراديف  أنس  لشركة  فبراير2022 

شركة ذات املسؤولية املحدودة تقر3 

ما يلي  : 

تفويت  على  املصادقة  تمت    )1

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

1000 حصة والتي يمتلكها السيدا0 

ألحيا0  و  حصة   250 عثما0  كزاد 

الشركة،  من  حصة   250 سعيد. 

وذلك لفائدة السيدين بوسعد عادل 

وإد الحسي0 محمد.

عادل  بوسعد  السيدين  )2قشول 

وإد الحسي0 محمد  كشركاء جدد في 

الشركة، و مع إصدا3 هذه الحصص 

الشركة  3أسمال  يصشح  الجديدة   

على النحو التالي:

-كزاد عثما0 250  حصة.

-ألحيا0 سعيد 250  حصة.

-بوسعد عادل 250  حصة.

-إد الحسي0 محمد 250   حصة.

-املجموع : 1000  حصة.      

كزاد  للسيدين  التسيير:   -  2

عثما0 والسيد بوسعد عادل ملدة غير 

محدودة.

مشترك  الشنكي  التوقيع   -  4

للسيدا0 كزاد عثما0 وبوسعد عادل 

ملدة غير محدودة. 

5 - تعديل الفصول 6 و7 و14 من 

القانو0 األسا�صي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجا3ية بأكادير بتا3يخ 2 ما202223 
3قم    208786/2022 3قم  تحت 

السجل  ا لتجا3ي 50107.

479 P

 BASMAT SHEM’S SNC شركة
التفاصيل املتعلقة بالنشر

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

فبراير  الغير العادي مؤ3خ بتا3يخ 25 

 BASMAT SHEM’S : 2022 , للشركة
د3هم   100.000,00 3أسمالها   SNC

حيت تم تقر3 مايلي : 

تفويت 500 حصة مملوكة للسيد 

زينب  السيدة  لفائدة  هشول،  حسن 

بوكرو.

انسحاب و استقالة السيد حسن 

هشول.

الجدد  الشركاء  ومشا3كة  قشول 

السيدة زينب بوكرو : 500 حصة.

الشركة  إدا3ة  سيتم   : اإلدا3ة 

وإدا3تها لفترة غير محدودة من قشل 

السيد 3ا�صي محمد.

االجتماعي  التوقيع  صالحيات 

والشنكي ممنوحة للسيد 3ا�صي محمد 

لفترة غير محدودة.

شركة  إلى  الشركة  اسم  تغيير 

BASMAT SHEM’S SNC

للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

ذات الشريك الواحد.

إلى  للشركة  االجتماعي  مقر  نقل 
زنقة االنشعاث حي   : العنوا0 الجديد 

الجرش 3قم 65 ايت ملول. 

تعديل و مواءمة القانو0 األسا�صي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط للمحكمة االبتدائية بإنزكا0 

 : 3قم  تحت   08/02/2022  : بتا3يخ 

.078

480 P
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°02 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 06.22.82.06.25 / FIX  :

05.28.22.28.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

 STE BIEN

 PHARMACEUTIQUE
بمقت�صى القانو0 األسا�صي بتا3يخ 

شركة  تأسيس  تم   ،25/05/2022

محدودة املسؤولية. 

بيع 1000 سهم للسيد عشد العزيز 

خديجة  السيدة  طرف  من  باجي 

حميد.

- تحويل املقر الرئي�صي للشركة :

حي   287 الطابق الثاني 3قم   : من 

الفرح بنسر كاو، اكادير.

املدينة   99  – كاميليا  حي   : الى 

الجديدة تامسنا، الرباط.

- استقالة السيدة خديجة حميد 

ليحل  للشركة  كمسيرة  مهامها  من 

محلها السيد عشد العزيز باجي.

- اإلمضاء للسيد عشد العزيز باجي. 

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

التجا3ية ألكادير بتا3يخ 25/02/2022 

تحت 3قم 208720.

481 P

STE BELSO SUD
SARL AU

RC N°2607

بتا3يخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

2022-02-07 تم وضع محضر الجمع 

العام يحمل الخصائص التالية :

السيد  حصص  جميع  تفويت 

الوطنية  الشطاقة  بولكطايب  ميلود 
.N286202 3قم

الشطاقة  ميلود  شوقي  للسيد 

الوطنية 3قم ج 2 205027.

الشطاقة  عزيز  برايس  للسيد 

الوطنية 3قم ج ت26859.

الشطاقة  3شيد  3كيك  للسيد 

الوطنية 3قم ج 2 208062.

الشطاقة  حفيظة  البراك  لسيدة 

الوطنية 3قم ج ت 22922.

استقالة السيد ميلود بولكطايب 

من تسيير الشركة.

الشطاقة  ميلود  شوقي  اضافة 

الوطنية 3قم ج 2 205027 وللسيد 

3قم  الوطنية  الشطاقة  عزيز  برايس 

جديدا0  26859كمسيرا0  ت  ج 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

3قم  بتا3ودانت  االبتدائية  املحكمة 

السجل التجا3ي 1607.

482 P

BELLA VIP CARS شركة

SARL

تعديالت

العام  الجمع  بمقت�صى   .1

فبراير2022،   22 بتا3يخ  االستثنائي 

تقر3 ما يلي :

 2500 باع السيد محمد ايت بال 

د3هم   100 بثمن  اجتماعية  حصة 

للحصة للسيد وليد العمل.

 2500 باع السيد محمد ايت بال 

د3هم   100 بثمن  اجتماعية  حصة 

للحصة للسيد محمد ابرحيم.

العمل مسيرا  وليد  السيد  تعيي0 

للشركة و منحه التوقيع االجتماعي و 

الشنكي.

استقالة السيد عي�صى ايت بال من 

منصب مسير الشركة.

تغيير النظام األسا�صي للشركة. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم   .2

االبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

 2022 ما23   01 بتا3يخ  بتا3ودانت 

تحت 3قم : 277.

483 P

CHRAA BRA TRANSPORT
شركة دات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد.
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي بزنقة 06 
3قم 65 حي اكادير جديد الطابق 

االول ايت اعزة- 82000 تا3ودانت 
املغرب

*تفويت حصص.
*استقالة مسير الشركة.

*تعيي0 مسير جديد للشركة.
*تحيي0 النظام االسا�صي.

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تمت  من فبراير2022   22 املؤ3خ في 

املصادقة على :
اخراز  جميعة  السيدة  *تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1000
حصة لفائدة السيد إبراهيم   1000

الشرع بتا3يخ 22 من فبراير2022.
* استقالة مسيرة الشركة السيدة 

جميعة اخراز.
الشرع  إبراهيم  السيد  *تعيي0 
لقشول  تشعا  للشركة  جديد  كمسير 

استقالة املسير.
*تحيي0 النظام االسا�صي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ بتا3ودانت   االبتدائية 

07 ما23 2022 تحت 3قم 202.
484 P

LEMASSON BTP
شركة دات مسؤولية محدودة دات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 

تكاديرت جماعة تافراوتن عمالة 
تا3ودانت املغرب

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
7222

*تفويت حصص
* التوقيع االجتماعي

*تغيير الشكل القانوني للشركة
*تحيي0 النظام االسا�صي

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تمت  فبراير2022   08 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

اخشا0  علي  السيد  تفويت   *

200 حصة اجتماعية من أصل 200 

حصة لفائدة السيد ابراهيم اخشا0 

بتا3يخ 09 من فبراير2022.

التوقيع  قشول  على  املوافقة   *

الفردي للسيد ابراهيم اخشا0 في ما 

يتعلق بالوثائق املالية و اإلدا3ية.

* تغيير الشكل القانوني للشركة.

*تحيي0 النظام االسا�صي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا3يخ بتا3ودانت   االبتدائية 

02 ما23 2022 تحت 3قم 290 .

485 P

STE M VOYAGE

 SARL

شركة محدودة املسؤولية 3أسمالها 

100.000,00 د3هم

مقرها االجتماعي : بلوك B حي 

الزيتو0 3قم 109 تيكوين اكادير

املنعقد بتا3يخ 20/02/2022 قر3 

ما يلي :

طرف  من  حصة   500 تفويت   -

السيد توفيق اونجا03 لفائدة السيد 

علي اونجا03.

اونجا03  علي  السيد  تعيي0   -

كمسير وحيد للشركة.

- تعديل الشكل القانوني للشركة 

الى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

من   2,2,7,8 الفصول  تغيير   -

النظام األسا�صي للشركة 

باملحكمة  وضع  القانوني  اإليداع 

التجا3ية باكادير تحت 3قم 208262 

يوم 28/02/2022.

486 P
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°02 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 06.22.82.06.25 / FIX  :

05.28.22.28.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE NEXT PIXEL
األسا�صي  القانو0  بمقت�صى 

تأسيس  تم   ، بتا3يخ09/22/2022 

شركة محدودة املسؤولية. 

عشد  للسيد  سهم   500 -بيع 

السيد  طرف  من  الشوهالي  الرحيم 
3شيد اخراز.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات  الواحد  الشخص  شركة  الى 

املسؤولية املحدودة.

الرحيم  عشد  السيد  تعيي0   -

الشوهالي كمسير للشركة.

الرحيم  عشد  للسيد  اإلمضاء   -

الشوهالي. 

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

تا3يخ ب  ألكادير   التجا3ية 

2 ما23 2022 تحت 3قم 208789.

487 P

FIDINFOR

BD LA LIBERTE 96

OULED TEIMA

 STE ELKHALAYA SKILLS
SARL AU

2.ت 8222 تا3ودانت

بموجب العقد العرفي املؤ3خ   -  1

قدم  تايمة  باوالد   27/02/2022 في 

استقالته  محمد  كموش  السيد 

قشل الشريك  كمتصرف في الشركة، 

الوحيد السيد الخالدي عشد الرحيم 

وعي0 السيد  استقالته دو0 تحفظ، 

بردوز ابراهيم متصرف جديد للشركة 

بإمضاءاتهما  ممثلة  ستصشح  حيث 

باال  ممثلة  و  األبناك،  إزاء  املزدوجة 

الوحيد للشريك الجديد إزاء  مضاء 

والخصوصية  العمومية  اإلدا3ات 

وذالك ملدة ثالث سنوات. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم   -  2

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

بتا3يخ26/02/2022  بتا3ودانت 

تحت 3قم 222. 

488 P

 STE STANDARD شركة

TECHNIQUE
 SARL

بتا3يخ  محر3  محضر  بمقت�صى 

الجمع  قر3   2022 نونبر   29

دات  لشركة  االستثنائي  العام 

 STANDARD محدودة  مسؤولية 

TECHNIQUE ما يلي : 

السيد  القديم  املسير  استقالة   -

يحيا اشطايش من التسيير . 

املفتي  لحسن  السيد  تعيي0   -

اشني0 مسيرا0  االغني  عشد  والسيد 

جديدا0 للشركة ملدة غير محدودة .

التوقيع الشنكي بشكل منفصل   -

للسيد لحسن املفتي او السيد عشد 

االغني اشني0 .

بشكل  االجتماعي  التوقيع   -

او  املفتي  لحسن  للسيد  منفصل 

السيد عشد االغني اشني0.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجا3ية اكادير بتا3يخ20/02/2022, 

تحت 3قم208022 

489 P

شركة كساريوم تيكنولوجي 
ش.م.م

تغييرات فالشركة
العامة  الجمعية  اجتماع  محضر 

غشت   25 في  املنعقد  العادية  غير 

2022، وعليه تقر3 باإلجماع ما يلي : 

الى  االجتماعي  املقر  تحويل   –  1
: شقة فالطابق األول  العنوا0 التالي 
الشا3ع الرئي�صي دوا3 تمعيت   6 3قم 

د3ا3كة اكادير.

النشاط  الى  نشاط  إضافة   -  2

بيع  و  :انتاج  للشركة  االجتماعي 

معدات التعقيم ،مختبر األبحاث.

من  الشركة  3أسمال  3فع   -  2

الى   50000.00 خمسو0 الف د3هم 

مائة الف د3هم 100000.00.
وخمسو0  مائتا0  تفويت   -  4

مو3وثة  اجتماعية  250حصة 

فالشركة من السيد جاك دو فو3نيالى 

السيد جوناتا0 باسكال دو فو3ني.

تم في املحكمة   : اإليداع القانوني 

التجا3ية بأكادير في 09 ديسمبر 2022 

السجل  3،207608قم  3قم  تحت 

التجا3ي هو 41707

490 P

حسابات ادميم

ش.م.م
226 شا3ع املقاومة ايت ملول

الهاتف 00.04 20 .05.28

الفاكس 16 92 20 .05.28

 SOCIETE AJDIGUE IMMO
SARL AU

تحويل املقر االجتماعي 
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

 AJDIGUE لشركة  االستثنائي 

 25/02/2022 يوم  املنعقد   IMMO

تقر3 ما يلي :
القانو0  من   4 الشند  تغيير   -

األسا�صي للشركة ليصشح كما يلي : 

للشركة   االجتماعي  املقر  تحويل 

كراج   : الجديد  االجتماعي  املقر  الى 
توهمو  حي  الرحمة  مسجد   2 3قم 

لقشالني ايت ملول.

األسا�صي  القانو0  تحديث   -

تحويل املقر   : للشركة وفق التعديل 

االجتماعي

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

الضشط باملحكمة االبتدائية النزكا0 

يوم 02/02/2022 تحت 3قم 028.

491 P

AUTOMIXTE
تحويل املقر االجتماعي

حر3  عرفي  محضر  على  بناء   -I
قر3   ،  2022 ما23   08 في  بتزنيت 

ش.م.م،   »AUTOMIXTE« شركاء 
3أسمالها 100000.00 د3هم ، ما يلي :

إلى  االجتماعي  املقر  تحويل   
زنقة طاطا   26 3قم   : العنوا0 التالي 

تيزنيت.
تم اإليداع القانوني باملحكمة   -II
ما23   08 يوم  بتيزنيت  االبتدائية 

2022 تحت عدد .2022/85.
492 P

 SOCIETE SAFTUING
 Société à Responsabilité Limitée

associé unique
Au Capital de 200.000,00 Dhs

 Siège Social est fixé à :
 IMMEUBLE » COMPLEXE

 ADMINISTRATIF «BOULEVARD
 MOULAY RACHID, HAY AL

MASSIRA GUELMIM
ICE  : 002905800000006

تعديالت قانونية
العام  الجمع  بمقت�صى 
الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 
الشريك  قر3   ، بتا3يخ2022/02/20 

الوحيد ما يلي :
تغيير مقر الشركة من مكتب   )1
الطابق الثاني عما3ة الصفاء   8 3قم 
املركب  .إلى  كلميم  بئرز3ا0  ساحة 
االدا3ي شا3ع موالي 3شيد حي املسيرة 

مكتب 3قم 06 كلميم .
ادبها يوسف

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ  كلميم  االبتدائية 

02/02/2022 تحت 3قم 98/2022.
493 P

 GENERAL CIVIL
 ENGINEERING SERVICES

S.A.R.L A.U
شركة

G.C.E.S SARL A.U : 3باختصا
شركة محدودة املسؤولية
 ذات الشخص الوحيد

املقر االجتماعي : 3قم 11، بلوك 1، 
بنسركاو، أكادير 

الزيادة في 3أسمال الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 
بتا3يخ  املنعقد  للشركة  االستثنائي 

20/02/2022 تقر3 مايلي :



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5158

)I الزيادة في 3أسمال الشركة :

الشركة  3اسمال  في  الزيادة 

د3هم   1.500.000,00 بمشلغ 

د3هم   1.000.000,00 من  لرفعه 

يتم  د3هم،   2.500.000,00 الى 

تخصيصها للشريك الوحيد.

 6 و تشعا لذالك تم تغيير الفصلي0 

و 7 من القانو0 االسا�صي للشركة.

األسا�صي  القانو0  تحديث   :  II(

للشركة
القانو0  تحديث  تقر3  كما 

لتلشية  وذلك  للشركة،  األسا�صي 

املتطلشات القانونية لدى املحكمة 

التجا3ية بأكادير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية ألكادير بتا3يخ 08/02/2022 

تحت 3قم : 208827
للخالصة الشيا0

494 P

شركة ايسكا فيش
)ش م م ش و(

SOCIETE ISCA FISH

Sarl au

تغيير النظام االسا�صي
تقر3 اثر الجمع العام االستثنائي 

بتا3يخ الشركة  بمقر   املنعقد 

28 فبراير 2022 ما يلي :

الزيادة في 3أسمال الشركة ليصشح 

مليوني د3هما بخلق تسع عشرة الف 

حصة من فئة مائة د3هما للواحدة 

كلها في ملكية الشريك الوحيد السيد 

بلهتهات عشدالهادي.
6 و7 من القانو0  تغيير الفصلي0 

االسا�صي للشركة .

تحيي0 القانو0 االسا�صي للشركة 

ملالئمته مع التغييرات السالفة الذكر.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم  وقد 

ملدينة  االبتدائية  املحكمة  ضشط 

العيو0 بتا3يخ 01 ما23 2022 تحت 

عدد 559 .
بمثابة مقتطف وبيا0 

املسير الوحيد

495 P

شركة »مدرسة أجیال سوس 
الخصوصیة« 

شركة ذات مسؤولیة محدودة
3أسمالھا 400.000,00 د3ھم

تجزئة الوحدة. القلیعة ، أیت ملول
العادي  غير  العام  الجمع  خالل 
،تمت   08/02/2022 یوم  املنعقد 

املصادقة على ما یلي :
من  الشركة  3أسمال  في  الزیادة 
 400.000.00 إلى  د3ھم   10.000.00

د3ھم، وذلك بدمج جمیع األ3باح
األ3باح  في  تتجلى  التي  املنقلة 
الصافیة الناتجة عن السنوات املالیة 

السابقة حتى تا3یخ 22/08/2022.
األسا�صي  القانو0  صیاغة  إعادة 
التغیير  االعتشا3  بعي0  أخدا  للشركة 

املذكو3 أعاله.
باملحكمة  القانوني  اإلیداع  تم 
بتا3یخ  إلنزكا0  االبتدائیة 

25/02/2022 تحت 3قم 008.
496 P

 STE MORBO TRAVAUX
DIVERS

SARL
شركة مو3بو اشغال عامة دات 
املسؤولية املحددة 3أسمالها 

220.000.00د3هم
مقرها االجتماعي : عي0 سيدي اوالد 

برحيل تا3ودانت
السجل التجا3ي : 2069 تا3ودانت

الزيادة في 3ا2 مال الشركة
تحديت القانو0 االسا�صي

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 
22/02/2022 تم تقرير ما يلي :

الزيادة في 3ا2 املال االجتماعي   -
د3هم   880000.00 بقيمة  للشركة 
د3هم(  الف  تمانو0  و  مائة  )تما0 
الئ  د3هم   220000.00 من  ليرتفع 

1000000.00 د3هم )مليو0 د3هم(.
االسا�صي  القانو0  تحديت   -

للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم   -
االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
 02/02/2022 بتا3يخ  بتا3ودانت 

تحت عدد 286.
497 P

 PETIT ATLAS DES TRAVAUX
S.A.R.L AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
للشريك الوحيد

 3أسمالها 4.500.000 د3هم
عما3ة النصر3قم 2 حي الداخلة 

أكادير
2.ت اكادير 22.592 

بمقت�صى قرا3 غير عادي للشريك 
لقد   2022 فبراير   22 الوحيد بتا3يخ 

تقر3 مايلي :
من  الشركة  3أسمال  في  الزيادة 
د3هم   2.000.000 ماليي0  تالثة 
ألف مئة  وخمس  ماليي0  أ3بعة   إلى 
طريق  د3هم،عن   )4.500.000(  

الحساب الجا3ي للشريك الوحيد.
تحيي0 النظام األسا�صي للشركة.

إلتمام  صالحيات  تخويل 
اإلجراءات القانونية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما202223   02 التجا3ية ألكاديريوم 

تحت عدد 208.765.
498 P

شركة هير سطايلين سيستيم
ش.م.م 

بشريك وحيد 
برأسمال قد3ه : 200.000.00 د3هم
 3قم 15 زنقة سال الحي الصناعي 

الدشيرة انزكا0 
الجمع  محضر  بمقت�صى 
بتا3يخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
املصادقة  تمت   ،20/22/2020

باإلجماع على املقترحات اآلتية :
- تغيير النشاط االجتماعي للشركة 

كما يلي :
تصنيع و توزيع مواد التجميل   *
بالنظافة  الخاصة  واملنتجات 
املشيدات  وكذا  الشخصية 

الشيولوجية.
مواد  وتصدير  استيراد   *
الخاصة  واملنتجات  التجميل 
املشيدات  وكذا  الشخصية  بالنظافة 

الشيولوجية. 

- تحيي0 القانو0 األسا�صي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 
 : بتا3يخ  بانزكا0  االبتدائية 
 : 3قم  عدد  تحت   26/02/2022

 .260/2022
499 P

 SOCIÉTÉ LE CHANT
 D’OISEAU

 SARL ASSOCIE UNIQUE
تـغيير

محضر  مداوالت  بمقت�صى 
في  املؤ3خ  االستثنائي  العام  الجمع 
واملسجل  بتا3ودانت   02/02/2022
بتا3يخ 25/02/2022 بتا3ودانت تمت 

املصادقة علي ما يلي :
* الزيادة في النشاط املنهي :
- إنتاج الخضر والفواكه ؛

- بيع شاي االعشاب ؛
- بيع لوازم الشاي ؛

- بيع الشاي ؛
- التصدير.

القانوني  اإليداع  ثم   : اإليـــــداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط  بكتابة 
بتا3ودانت بتا3يخ 08/02/2022 3قم 

.202
500 P

TAMOUNTE PRIME
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
3أسمالها 100.000.00 د3هم

الطابق األول ,99 شا3ع الحسن 
الثاني حي الحسني انزكا0
2.ت 14061 إنزكا0 

بمقت�صى قرا3 غير عادي للشركاء 
 2220 ديسمبر   06 بأكاديرفي  مؤ3خ 

لقد تقر3 مايلي :
إلى  جديد  نشاط  إضافة   .1
بحيث  للشركة،  الرئي�صي  النشاط 

تكو0 األنشطة الجديدة للشركة :
مقاول في التسييرالفالحي،

االستيراد والتصدير،
 2 - تخويل صالحيات.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 يوم  بانزكا0  اإلبتدائية 

2022 تحت عدد 058.
بيا0 مختصر

501 P

 SUD PHOTOVOLTECKH
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشخص الوحيد 

3أسمـــالها : 100.000,00 د3هم

مقرها اإلجتماعي : دوا3 تكاديرت، 

الد3ا3كة، أكادير

توسيع النشاط اإلجتماعي للشركة
تغــيير املقــر اإلجتماعي للشركة

و تحديث القانو0 األسا�صي للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

بتا3يخ  املنعقد  للشركة  اإلستثنائي 

22/22/2022 تقر3 مايلي :

اإلجتماعي  النشاط  توسيع 

للشركة

اإلجتماعي  النشاط  توسيع  تم 

للشركة وذلك بإضافة النشاط التالي 

: التجا3ة 

تغيير املقر اإلجتماعي للشركة

تم تغيير املقر اإلجتماعي للشركة 

من العنوا0 التالي :

دوا3 تكاديرت، الد3ا3كة، أكادير.

 ،1 املحل 3قم   : إلى العنوا0 اآلتي 

الزيتو0،  تمديد   ،22 3قم  القطعة 

تيكوين، أكادير.

تحديث القانو0 األسا�صي للشركة 

القانو0  تحديث  تقر3  كما 

لتلشية  وذلك  للشركة،  األسا�صي 

املحكمة  لدى  القانونية  املتطلشات 

التجا3ية بأكادير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية بأكادير بتا3يخ 02/02/2022 

تحت 3قم 208788.
للخالصة الشيا0

املسيرة الوحيدة

502 P

ZAHRA FISH
SARL

شركة محدودة املسؤولية
العام  الجمع  بمقت�صى 
 05/02/2022 في  املؤ3خ  االستثنائي 

قر3مساهموا الشركة ما يلي :
إضافة الى هدف الشركة ليشمل :
1 - التجا3ة في مواد الشحر )ما3يو3(
وتصفية  معالجة   -  2

وتجميد وتلفيف جميع مواد الشحر.
بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   02/02/2022 باكاديربتا3يخ 

3قم 208790.
503 P

 AFRIQUE EQUIPEMENT
MARITIME

» AFRIMARINE «
SARL

شركة محدودة املسؤولية
العام  الجمع  بمقت�صى 
 07/07/2022 في  املؤ3خ  االستثنائي 

قر3مساهموا الشركة ما يلي :
 : العنوا0  في  فرع للشركة  انشاء 
عما3ة امو3ا0 شا3ع محمد الخامس 

اكادير.
كشداني  هند  السيدة  تعيي0 
كمسيرين  كشداني  عثما0  والسيد 

للفرع.
تحيي0 القانو0 االسا�صي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   00/02/2022 باكاديربتا3يخ 

3قم 208800
504 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°02 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 06.22.82.06.25 / FIX  :

05.28.22.28.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE KABIRA CARS
تا3يخ  ب  عرفي  عقد  بمقت�صى 

22/02/2022، تم إقرا3 ما يلي :

في  للشركة  جديد  فرع  انشاء 

املتواجد  املحل   : التالي  العنوا0 

بأ3ازا0 جماعة ا3ازا0 قيادة الفيض 

تا3ودانت.

التسيير للسيدة نعيمة اغشا0. 

التوقيع للسيد سعيد وادي.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بتا3يخ  لتا3ودانت  االبتدائية 

 208 3قم  تحت   08/02/2022

2.3.ت 6077.

505 P

 GENERALE DE

 DISTRIBUTION ET

D’INSTALLATION
SARL

AU CAPITAL DE 200.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 25 Mahaj Riad

n°2 Hay Riad Rabat

RC N° : 82029

تفويت حصص اجتماعية
 GENERALE شركة  اتخذ شركاء 

 DE DISTRIBUTION ET

بتا3يخ  D’INSTALLATION SARL 

27 يناير 2022 القرا3ات التالية :

اجتماعية  حصة   500 تفويت 

بي0 الشائع السيد عشد الحي بنعما3، 

نجيب  محمد  السيد  إليه  واملفوت 

القصري.

جميع  بأ0  االجتماع  في  اإلقرا3 

الشريك  يد  في  ستصشح  األسهم 

نجيب  محمد  السيد  الوحيد 

القصري.

العمل  في  الشركة  ستستمر 

كشركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد.

استقالة السيد عشد الحي بنعما3 

من مهامه كمسير.

تعيي0 مسير جديد السيد محمد 

لشطاقة  الحامل  القصري  نجيب 

 D226827 3قم  الوطنية  التعريف 

ملدة غير محدودة.

تحيي0 النظام األسا�صي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجا3ية بالرباط تحت 3قم 222586 

بتا3يخ 2 ما23 2022.
مقتطف من أجل اإلشها3

506 P

TAYSSIR TAMESNA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

قد  بالرباط   2022 فبراير   7 بتا3يخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية :

TAYSSIR TAMESNA : التسمية

مركز تصفية   : الهدف االجتماعي 

الدم.
3أسمال الشركة : حدد في 10.000 

حصة بقيمة   100 د3هم موزعة إلى 

قد تم تحريرها بالكامل  د3هم،   100

واملخصصة للشركاء بما يتناسب مع 

مساهماتهم، أي :
القاد3ي  املشا3كي  منصف  السيد 

3قم  الوطنية  للشطاقة  الحامل 

A028227 - 70 حصة.

السيدة غيثة بنيس نشب الحاملة 

 G267529 - 3قم  الوطنية  للشطاقة 

20 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر ما عدا السنة األولى   22 إلى 

تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

املقر االجتماعي : 15 شا3ع األبطال 

شقة 3قم 4 أكدال الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
القاد3ي  املشا3كي  منصف  السيد 

3قم  الوطنية  للشطاقة  الحامل 

A028227 وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة  التجا3ي  السجل  3قم 

التجا3ية بالرباط : 258577.
مقتطف من أجل اإلشها3

507 P
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BTS BATIMENT شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بتا3يخ 4 فبراير 2022 قد تم تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك الوحيد باملميزات التالية :

 BTS BATIMENT  : التسمية 

.SARL AU

أشغال الشناء   : الهدف االجتماعي 

والتهيئة.
في  حدد   : الشركة  3أسمال 

 1000 إلى  موزعة  د3هم   100.000

د3هم،   100 حصة اجتماعية بقيمة 

وإسنادها  بأكملها  تحريرها  تم  قد 

للسيد زوهير أنيس.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر ما عدا السنة األولى   22 إلى 

تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

املقر االجتماعي : 15 شا3ع األبطال 

شقة 3قم 4 أكدال الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

لشطاقة  الحامل  انيس  زوهير  السيد 

 A297058 3قم  الوطنية  التعريف 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة  التجا3ي  السجل  3قم 

التجا3ية بالرباط : 258575.
مقتطف من أجل اإلشها3

508 P

 ORO شركة
ENTERTAINMENT

ش.م.م. ذات شريك وحيد

تأسيس شركة
بتا3يخ عرفي  عقد   بموجب 

محضر  وضع  تم   2022 فبراير   28

شركة  لشركة  التأسي�صي  االجتماع 

ش.م.م.   ORO ENTERTAINMENT

ذات شريك وحيد.

الهدف : األنشطة الترفيهية.

الخليج  إقامة   : االجتماعي  املقر 
فيال 3قم 9 الداخلة.
املدة : 99 سنة.

3أسمالها : 100.000 د3هم.

الشركة  تسيير  أسند   : التسيير 
للسيد امشا3ك حمية بطاقته الوطنية 
3قم OD22089 يقوم بتسيير الشركة 

ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 22 ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة  اإليداع  تم   : اإليداع 
بتا3يخ بالداخلة   االبتدائية 

 252 3قم  تحت   2022 فبراير   20
السجل التجا3ي 20872.

509 P

HBZ LA CASSE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بـتا3يخ  العرفـي  للعقـد  تـشعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،02/02/2022

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
HBZ LA CASSE : التسميـــة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضـــوع : تخريب السيا3ات.
إعادة تدوير الخردة املعدنية. 

بيع قطع غيا3 السيا3ات بالتجزئة 
السيا3ات  بيع  وإعادة  وشراء 

املستعملة والسيا3ات التالفة...الخ
املسيرة  حي   : الرئـيسـي  املقـر 

الخضراء، املر�صى، العيو0.
الرأسمال : حدد في مشلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  د3هم مقسمة 
مقسمة  للواحدة،  د3هم   100 فئة 

كاآلتي :
 450 الهبزة  الرحيم  عشد  السيد 

حصة.
السيد عي�صى الهبزة 250 حصة.

 200 الهبزة  السالم  عشد  السيد 
حصة.

السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدا3ة 
عي�صى  السيد  الهبزة  الرحيم  عشد 

الهبزة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتـدائـية بالعيو0 

3قم  تحت   2022 ما23   10 بتا3يخ 

بالسجل   تسجيلها  وتم   662/2022

 : التجا3ي تحت الرقم التحليلي 3قم 

 40675

510 P

REGIERO
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بـتا3يخ  العرفـي  للعقـد  تـشعا 

قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،08/02/2022

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :

.REGIERO : التسميـــة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

الغازية  املياه  صنع   : املوضـــوع 

والتجا3ة بشكل عام . ملعدنية.

املشروبات  وبيع  توزيع  تصنيع، 

الغازية وعصائر الفاكهة....... الخ.
3قم  زنقة بوملا0،   : املقـر الرئـيسـي 

 1 الرملة  حي خط  عشدة   نهج   ،87

العيو0.

مشلغ  في  حدد   : الرأسمال  

 1.000 إلى  د3هم مقسمة   100.000

وتملكها  د3هـم   100 فئة  من  حصة 

بالكامل السيد طه ماء العيني0.

السيد  تـسـير من طــرف    : اإلدا3ة 

طه ماء العيني0.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتـدائـية بالعيو0 

3قم  تحت   20.02.2022 بتا3يخ 

بالسجل   تسجيلها  وتم   2022/665

 : التجا3ي تحت الرقم التحليلي 3قم 

.40679

511 P

NARCOS SECURITE
تأسيس شركة 

بتا3يخ   العرفي  للعقد  تشعا 

قواني0  وضع  تم   07/02/2022

الشركة ذات املميزات التالية :

 NARCOS SECURITE : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة و ذات الشريك 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خا3جه : 

الحراسة.

: تجزئة الخير شا3ع  املقر الرئي�صي 

السما3ة 3قم 05 مستودع  العيو0.

الرأسمال : حدد في مشلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  د3هم مقسمة 

السيد ملك  في  للواحدة   100  فئة 

عشد الجليل مستاكو.

السيد  تسيير من طرف   : اإلدا3ة 

عشد الجليل مستاكو.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

تحت   20/02/2022 بالعيو0 بتا3يخ 

3قم  تجا3ي  سجل   666/2022 3قم 

.00682

512 P

NASTA SECURITE
تأسيس شركة 

بتا3يخ   العرفي  للعقد  تشعا 

قواني0  وضع  تم   07/02/2022

الشركة ذات املميزات التالية :

 NASTA SECURITE : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة و ذات الشريك 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خا3جه : 

الحراسة.

: تجزئة الخير شا3ع  املقر الرئي�صي 

السما3ة 3قم 05 مستودع العيو0.

الرأسمال : حدد في مشلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  د3هم مقسمة 

السيد ملك  في  للواحدة   100  فئة 

عشد الجليل مستاكو.

السيد   تسيير من طرف   : اإلدا3ة 

عشد الجليل مستاكو.
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بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
تحت   20/02/2022 بالعيو0 بتا3يخ 
3قم  تجا3ي  سجل   668/2022 3قم 

.00685
513 P

ALUM SOLIDO شركة
ش.م.م

الفتح 202-107 شا3ع موالي 3شيد
الناضو3

تأسيس الشركة
بالناضو3  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بتا3يخ 22 يناير 2022 وضع القانو0 
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية :

 ALUM شركة   : التسمية 
SOLIDO ش.م.م.

نجا3ة   : االجتماعي  الغرض 
.PVCاألملنيوم والحديد و

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجا3ية والعقا3ية التي ترتشط بصفة 

مشاشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي : الفتح 207-202 

شا3ع موالي 3شيد الناضو3.
3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

د3هم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد العسري سليما0.
الشركاء :

العسري سليما0 220 حصة.
العسري محمد 222 حصة.

العسري يوسف 222 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 92.
514 P

MOTO ZEL شركة
ش.م.م

حي أوالد بوطيب سكتو3 2
3قم 280 الناضو3
تأسيس الشركة

بالناضو3  عرفي  عقد  بمقت�صى 
فبراير 2022 وضع القانو0   7 بتا3يخ 
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية :

MOTO ZEL شركة   : التسمية 
ش.م.م.

قطع  بيع   : االجتماعي   : الغرض 
غيا3 الد3اجات النا3ية - إكسسوا3ات 

الد3اجات النا3ية.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجا3ية والعقا3ية التي ترتشط بصفة 

مشاشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي : حي أوالد بوطيب 

سكتو3 2 3قم 280 الناضو3.
3أسمال الشركة : 100.000 د3هم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

د3هم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة زلوفي زهرة.
الشريك :

زلوفي زهرة 1000 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 11 فبراير 

2022 تحت 3قم 252.
515 P

OMIO TRANS شركة
ش.م.م

شا3ع الجيش امللكي 3قم 414-410 
3قم 2، الناضو3
تأسيس الشركة

بالناضو3  عرفي  عقد   بمقت�صى 
القانو0  وضع   2022 فبراير   16
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية :

 OMIO TRANS التسمية : شركة
ش.م.م.

الغرض االجتماعي :
والوطني  الدولي  الشضائع  نقل 

لحساب الغير ؛
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجا3ية والعقا3ية التي ترتشط بصفة 

مشاشرة بهدف الشركة.
الجيش  شا3ع   : االجتماعي  املقر 

امللكي 020-020 3قم 2، الناضو3.
3أ2 املال الشركة : 100.000 د3هم 
 100 فئة  من  حصة   1000 مقسم 

د3هم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد علوش جمال.

الشركاء :
علوش جمال 900 حصة ؛

 100 اليزمي االد3ي�صي عشد العلي 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 28 فبراير 

2022 تحت 3قم 200.
516 P

2A DOHA
ش.م.م

طريق الحسيمة قشالة صوناصيد، 
سلوا0، الناضو3
تأسيس الشركة

بالناضو3  عرفي  عقد   بمقت�صى 
 8 فبراير 2022 وضع القانو0 األسا�صي 

لشركة محدودة املسؤولية :
 2A DOHA شركة   : التسمية 

ش.م.م.
الغرض االجتماعي :

الشناء،  بيع مواد  منعش عقا3ي، 
تصدير واستيراد ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجا3ية والعقا3ية التي ترتشط بصفة 

مشاشرة بهدف الشركة.
: طريق الحسيمة  املقر االجتماعي 
قشالة صوناصيد، سلوا0، الناضو3.

 3أ2 املال الشركة : 100.000 د3هم 
 100 فئة  من  حصة   1000 مقسم 

د3هم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد الشوزكري االد3ي�صي الحسي0.

الشركاء :
الحسي0  االد3ي�صي  الشوزكري 

1000 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 28 فبراير 

2022 تحت 3قم 290.
517 P

LONAPRO شركة
ش.م.م

حي أوالد ميمو0، الناضو3
تأسيس الشركة

بالناضو3  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  وضع   2022 ديسمبر   20

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية :

 LONAPRO شركة   : التسمية 

ش.م.م.

الغرض االجتماعي : 

منعش عقا3ي ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجا3ية والعقا3ية التي ترتشط بصفة 

مشاشرة بهدف الشركة.

املقر االجتماعي : حي أوالد ميمو0، 

الناضو3.

 3أ2 املال الشركة : 100.000 د3هم 

 100 فئة  من  حصة   1000 مقسم 

د3هم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد لوكيلي عشد السالم.

الشركاء :

لوكيلي عشد السالم 1000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير    2 بتا3يخ  بالناضو3  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 6.

518 P

A Y PRO شركة
ش.م.م

تجزئة العمرا0، 3قم 2782، سلوا0، 

الناضو3

تأسيس الشركة
بالناضو3  عرفي  عقد   بمقت�صى 

 8 فبراير 2022 وضع القانو0 األسا�صي 

لشركة محدودة املسؤولية :

التسمية : شركة A Y PRO ش.م.م.

الغرض االجتماعي :

منعش عقا3ي، تصدير واستيراد ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجا3ية والعقا3ية التي ترتشط بصفة 

مشاشرة بهدف الشركة.

: تجزئة العمرا0،  املقر االجتماعي 

3قم 2782، سلوا0، الناضو3.

 3أ2 املال الشركة : 100.000 د3هم 

 100 فئة  من  حصة   1000 مقسم 

د3هم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ايوجيل حسي0.
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الشركاء :
ايوجيل حسي0 1000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 11 فبراير 

2022 تحت 3قم 252.
519 P

EZA MARBRE
ش.م.م

دوا3 افرا بني بويفرو3، الناضو3
تأسيس الشركة

بالناضو3  عرفي  عقد   بمقت�صى 
 16 فبراير 2022 وضع القانو0 األسا�صي 

لشركة محدودة املسؤولية :
 EZA MARBRE التسمية : شركة

ش.م.م.
الغرض االجتماعي :

مقاول  الرخام،  استيراد وتصدير 
الرخام ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجا3ية والعقا3ية التي ترتشط بصفة 

مشاشرة بهدف الشركة.
بني  افرا  دوا3   : االجتماعي  املقر 

بويفرو3، الناضو3.
 3أ2 املال الشركة : 100.000 د3هم 

 100 فئة  من  حصة   1000 مقسم 
د3هم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد الزعيم احمد.

الشركاء :
الزعيم احمد 1000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 28 فبراير 

2022 تحت 3قم 289.
520 P

 STE ECOS TRAVAUX
MAROC

SARL
3قم السجل التجا3ي 258272

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤ3خ  محضر  بمقت�صى 
وضع  تم   2022 يناير   19 بتا3يخ 
القواني0 األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الهدف :

أعمال أو إنشاءات متنوعة ؛

تاجر ؛

استشا3ات إدا3ية.

املقر : عما3ة 3قم 20، شقة 3قم 8 

شا3ع موالي أحمد الوكيلي، حسا0، 

الرباط.
بما  املال  3أ2  حدد   : املال  3أ2 

قد3ه 100.000 د3هم.

غير  ملدة  الشركة  تدا3   : التسيير 

محدودة من طرف :

ايت شكح عمر ؛

عشد هللا ملرباط.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 3قم   2022 بتا3يخ فاتح ما23 

 .222055

521 P

STE GOLDEN 20’S
SARL

3قم السجل التجا3ي 258227

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤ3خ  محضر  بمقت�صى 

وضع  تم   2022 فبراير   10 بتا3يخ 

القواني0 األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

مقاول خدمة معلومات   : الهدف 

األعمال.

املقر : عما3ة 3قم 20، شقة 3قم 8 

شا3ع موالي أحمد الوكيلي، حسا0، 

الرباط.
بما  املال  3أ2  حدد   : املال  3أ2 

قد3ه 100.000 د3هم.

غير  ملدة  الشركة  تدا3   : التسيير 

محدودة من طرف :

محمد أمي0 الرداد ؛

أيمن الصنهاجي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   2022 ما23   6 بتا3يخ 

 .222607

522 P

 STE NEGOCE EXPERT

SERVICES
SARL AU

3قم السجل التجا3ي 258269

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الواحد

بالرباط  مؤ3خ  محضر  بمقت�صى 

وضع  تم   2022 يناير   27 بتا3يخ 

القواني0 األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف :

تاجر ؛

نصائح إدا3ية ؛

أعمال أو تشييد متنوعة.

املقر : عما3ة 3قم 20، شقة 3قم 8 

شا3ع موالي أحمد الوكيلي، حسا0، 

الرباط.

بما  املال  3أ2  حدد   : املال  3أ2 

قد3ه 100.000 د3هم.

غير  ملدة  الشركة  تدا3   : التسيير 

محدودة من طرف :

بكا3ي وصال.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 3قم   2022 بتا3يخ فاتح ما23 

.222050

523 P

 STE RAHMA - INNOV
SARL

3قم السجل التجا3ي 258267

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤ3خ  محضر  بمقت�صى 

وضع  تم   2022 يناير   22 بتا3يخ 

القواني0 األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الهدف :

أعمال أو إنشاءات متنوعة ؛

تركيب أنظمة الري ؛

اإلدا3ة الز3اعية ؛

استيراد وتصدير.

املقر : عما3ة 3قم 20، شقة 3قم 8 

شا3ع موالي أحمد الوكيلي، حسا0، 

الرباط.
بما  املال  3أ2  حدد   : املال  3أ2 

قد3ه 100.000 د3هم.

غير  ملدة  الشركة  تدا3   : التسيير 

محدودة من طرف :

ناجي 3حمة ؛

سفيا0 السكمي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 3قم   2022 بتا3يخ فاتح ما23 

.222052

524 P

 STE JN VITESSE VISION

EVENTS PRODUCTIONS
JNVVEP SARL AU

3قم السجل التجا3ي 258225

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الواحد

بالرباط  مؤ3خ  محضر  بمقت�صى 

وضع  تم   2022 فبراير   14 بتا3يخ 

القواني0 األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف :

تاجر ؛

استيراد وتصدير ؛

الحفالت.

املقر : عما3ة 3قم 20، شقة 3قم 8 

شا3ع موالي أحمد الوكيلي، حسا0، 

الرباط.
بما  املال  3أ2  حدد   : املال  3أ2 

قد3ه 100.000 د3هم.

غير  ملدة  الشركة  تدا3   : التسيير 

محدودة من طرف :

جوزيف نطاوة ممشل.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   2022 ما23   6 بتا3يخ 

.222606

525 P
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AMETRAS VISION

ش.م.م ش.و

إقامة 3شيد، عما3ة 2 شقة 29، 

طريق قنيطرة، سال

تأسيس  شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بسال 

تأسيس  تم   2022 فبراير   2 بتا3يخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الواحد خصائصها كالتالي :

 AMETRAS  : الشركة  تسمية 

مسؤولية  ذات  شركة   VISION

محدودة ذات الشريك الواحد.

تطوير   : االجتماعي  الهدف 

تكنولوجيا املعلومات.

املقر : إقامة 3شيد، عما3ة 2 شقة 

29، طريق قنيطرة، سال.

املدة : 99 سنة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   22  إلى 

تا3يخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل إلى 22 ديسمبر 2022

3أسمال  حدد   : الشركة  3أسمال 

مقسمة  د3هم   100.000 الشركة 

د3هم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

من  كلها  محر3ة  الواحدة  للحصة 

طرف الشريك الوحيد السيدة بويد3 

مريم.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيدة بويد3 مريم ملدة غير محدودة.

الخالص  الربح  من   %5 تقتطع 

لتكوين االحتياط القانوني مادام هذا 

األخير أقل من عشر الرأسمال يقسم 

الشاقي على الحصص بعد إزالة القيم 

املنقولة من جديد أو املخصصة ألي 

احتياطي على حسب قرا3 الشركاء.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 

 االبتدائية بسال بتا3يخ 10 ما23 2022 

تحت 3قم السجل التجا3ي 25595.

526 P

VERAWAF
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الوحيد  الشريك  قرا3  بموجب 
تقر3   ،2022 17 فبراير  بتا3يخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

وتشعا لذلك  محدودة بشريك واحد. 

فإنها تتكو0 من السيدة وفاء العنابي :

VERAWAF  : الشركة  تسمية 

ابتكا3 وتصميم أي   : نشاط الشركة 

منتج له عالقة باملالبس.

إنتاج العطو3.

إنتاج مستحضرات التجميل.

تجزئة نمسية   ،20  : مقر الشركة 

2 حي االنشعاث الطابق السفلي تما3ة.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
3أ2 املال : حدد في 50.000 د3هم 

 100 حصة بقيمة   500 مقسم على 

د3هم للواحدة.

وفاء  السيدة   : التوقيع  التسيير 

العنابي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ما23   9 بتا3يخ  بتما3ة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 225667.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا0

527 P

S.O.R.E.L.E.D
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
3أسمالها يشلغ 500.000 د3هم

املقر االجتماعي : 220 حي النهضة 

مجموعة الشروق الرباط

تغيير املقر االجتماعي
بتا3يخ مداوالت   بمقت�صى 

 9 ديسمبر 2022 إ0 الجمعية العامة 

غير العادية قد قر3ت :

تغيير املقر االجتماعي للشركة من:

مجموعة  النهضة  حي   220

 : إلى العنوا0 التالي  الشروق الرباط، 

678 تجزئة والد مطاع تما3ة.

وضع قانو0 أسا�صي جديد مرفق 

بما سشق من التعديالت.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجا3ية  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   2022 ما23   9 بالرباط بتا3يخ 

3قم 222770.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا0

528 P

AFDAL ENERGY  SERVICES
SARL AU

بتا3يخ   عرفي  عقد  بمقت�صى 

22 فبراير 2022   تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحمل الخصائص التالية  :

  AFDAL ENERGY  : التسمية 

.SERVICES

.SARL AU : الصفة القانونية
مقاول   - االجتماعي:  الهدف 

التركيشات الكهربائية –استشا3ات في 

التسيير )مجال كفاءة الطاقة(.

3أسمال الشركـة : 100.000 د3هم  

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

د3هم للحصة الواحدة موزعة   100

بي0 الشركاء على الشكل التالي :            

           1000 الزمو3ي  الحسن  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

شقة   58 عما3ة   : املقر اإلجتماعي 

ا2 شا3ع واد سشو اكدال الرباط.

املسير : السيد الحسن الزمو3ي.
التجا3ي   بالسجل  التقييد  3قم 

.258569

529 P

C4 INVEST
SARL AU

للجمع  محضر  بمقت�صى 

 C0 INVEST للشركة  االستثنائي 

SARL AU مسجل في 22 يناير 2022 

بالرباط تم 3فع 3أسمال الشركة من 

د3هم   500.000 إلى  د3هم   10.000

موزعة كالتالي :

حصة   500 السيد عماد سقاط 

1000 د3هم للحصة.

التجا3ي  بالسجل  التقييد  3قم 

220800 باملحكمة التجا3ية بالرباط.

530 P

EXTRAV ELECTRICITE
SARL

الشركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
بتا3يخ   عرفي  عقد  بمقت�صى 

قانو0  وضع     2022 15 فبراير 

املسؤولية  محدودة  لشركة  أسا�صي 

التي تحمل الخصائص التالية  :

إيليكترستي  إكستراف   : التسمية 

ش.ذ.م.م.

املقر الرئي�صي : شقة 3قم 4 الطابق 

األول اقامة قاد3 مر2 الخير تما3ة.

املدة : 99 سنة.

الكهربائي  التوصيل   -  : النشاط 

للششكة العامة.

األعمال  كافة  وتركيب  إنجاز 

الكهربائية العامة واملنزلية.

الكهربائية،  ششكتك  صيانة 

الكهربائية  األعطال  استكشاف 

التركيشات  تجديد  وإصالحها، 

الكهربائية.

الرأسمال : 100.000 د3هم.

اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 

 7604 3قم  تحت  بتما3ة  االبتدائية 

السجل  3قم   2022 ما23   4 بتا3يخ 

التجا3ي  225629.

531 P
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 CONSTRUCTION

 AMENAGEMENT ROUTIER

URBAIN ET RURAL

»CARUR«

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك الوحيد

3أسمالها 100.000 د3هم

مركزها االجتماعي : 15 شا3ع 

األبطال، 3قم  4 أكدال الرباط

بمقت�صى عقد عرفي حر3 بالرباط 

تأسست   ،2022 فبراير   7 بتا3يخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد باملواصفات التالية :

 CONSTRUCTION  : التسمية 

 AMENAGEMENT ROUTIER

.»URBAIN ET RURAL - »CARUR

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مقاولة الشناء   : الهدف االجتماعي 

وأشغال مختلفة.

 100.000  : الشركة  الرأسمال 

د3هم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 د3هم.

شا3ع   15  : االجتماعي  املقر 

األبطال، 3قم  4 أكدال الرباط.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تا3يخ التسجيل.

سنة ابتداء   99  : املدة القانونية 

من تا3يخ التسجيل بالسجل التجا3ي.

الفرحاوي 3شيد مسير   : التسيير 

وحيد ملدة غير محدودة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي  االستثما3  بمركز  التجا3ي 

يوم زعير  زمو3  سال  الرباط   لوالية 

 9 ما23 2022.
ملخص قصد النشر

532 P

 STE MORCHID شركة

 MINARA LOGISTIQUE

 SARL AU

 تم بتا3يخ 28/02/2022 اجتماع 

النقط  عام استثنائي حدد بموجشه 

التالية: 

االجتماعي  الهدف  تقليص   -  1

بحذف العنصر التالي : 

االستيراد  في  وسيط  او  تاجر   -

والتصدير.

- توسيع الهدف االجتماعي إلى   2  

العنصر التالي : 

نقل األفراد نيابة عن اآلخرين.

لتصشح األنشطة على النحو التالي: 

نقل األفراد نيابة عن اآلخرين.

نقل الشضائع لآلخرين.

تاجر لوازم الشناء بالجملة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

مراكش  في  التجا3ية   املحكمة  لدى 

22/02/2022 تحت 3قم  222008.

533 P

 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 606 -

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL: 05 28-82-96-00

FAX: 05 28-82-96-02

STE HYDRO-SAHARA

 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

بمقت�صى عقد عرفي للجمع العام 

الشركة  في  للمساهمي0  العادي  غير 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

قر3 ما   2022 يناير   28 واحد بتا3يخ 

يلي :

تغيير التسيير :

استقالة السيد خالد كجكاو من 

منصشه كمسير للشركة.

مسير  االزوكي  الحسي0  تعيي0 

الشركة ملدة غير محدودة.

تكو0 اإلمضاءات   : تغيير اإلمضاء 

للسيد  فقط  واالجتماعية  الشنكية 

الحسي0 االزوكي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضشط  بكتابة  القانوني 

يونيو   22 بتا3يخ  بالعيو0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 2022/2092.
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NOR BIG SERVICES

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد

بمقت�صى عقد عرفي املؤ3خ بتا3يخ 

املصادقة  تمت   2020 فبراير   28

ذات  لشركة  األسا�صي  القانو0  على 

املسؤولية املحدودة :

سرفيس«  بيك  »نو3   : التسمية 

.NOR BIG SERVICES SARL AU

147شا3ع   : االجتماعي  املقر 

املقاومة إقامة أفأ الطابق ال2 الشقة 

22 الدا3 الشيضاء.

أنشطة   : االجتماعي  النشاط 

والخدمات  األخرى  اإليصاالت 

املتعددة.

املال  3أ2  حدد   : الرأسمال 

د3هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 

حصة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 

مملوكة  للحصة  د3هم   100 بقيمة 

كلها للسيد نو3 الدين عشد الحميد.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

نو3 الدين عشد الحميد.

مدة الشركة : 99 سنة.

وقد تم إيداع نسخة من القانو0 

التجا3ية  املحكمة  لدى  األسا�صي 

بالدا3 الشيضاء تحت 3قم 825802.

 525222 3قم  التجا3ي  السجل 

بتا3يخ 8 ما23 2022.
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 LES ASSOCIES COURTAGE

ASSURANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

3أسمالها 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : 3قم 272 تجزئة 

الزيتونة كلم 6 زنقة الحاج قدو3 

مكنا2

تأسيس
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى   -  I

 ،2022 فبراير   28 بتا3يخ  بمكنا2 

تمت  وضع القانو0 األسا�صي لشركة 

ذات  محدودة،  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :

 LES ASSOCIES  : التسمية 

.COURTAGE ASSURANCE

املقر االجتماعي : 3قم 272، تجزئة 

قدو3  الحاج  زنقة   6 كلم  الزيتونة 

مكنا2.

املوضوع : االستشا3ة في التسيير.

الرأسمال : حدد في مشلغ 100.000 

1.000 حصة من  د3هم مقسمة على 

فئة 100 د3هم للواحدة اكتتبت نقدا 

ومقسمة على الشكل التالي :

الشايبي يونس : 500 حصة.

بصري مالك : 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

: تم تعيي0 السيد الشايبي  التسيير 

يونس والسيدة بصري مالك.

األ3باح  من   %5 تخصم   : األ3باح 

أما  قصد تكوين الذخيرة الشرعية، 

الشاقي فيقسم بمقت�صى قرا3 الشركاء.

: من فاتح يناير  السنة الحسابية 

إلى متم ديسمبر.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

الضشط باملحكمة التجا3ية بمكنا2 

وتسجيل   ،2022 ما23   10 بتا3يخ 

السجل التجا3ي 3قم 55651.
للخالصة والنشر اإلدا3ة
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 SOCIETE AGRICOLE LA

REUSSITE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

3أسمالها 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : متجر 3قم 5 دوا3 

آيت حسي0 آيت حرز هللا قيادة آيت 

بوبدما0 عي0 تاوجدات آيت حرز هللا

تأسيس
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

ديسمبر   20 بتا3يخ  تاوجدات  بعي0 

األسا�صي  القانو0  وضع  تم   2022

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الخصائص التالية :

 SOCIETE AGRICOLE : التسمية

LA REUSSITE ش.م.م.

املقر االجتماعي : متجر 3قم 5 دوا3 

آيت حسي0 آيت حرز هللا قيادة آيت 

بوبدما0 عي0 تاوجدات آيت حرز هللا.

املوضوع : االستغالل الفالحي.

الرأسمال : حدد في مشلغ 100.000 

1.000 حصة من  د3هم مقسمة على 

فئة 100 د3هم للواحدة اكتتبت نقدا 

ومقسم على الشكل التالي :

سعيد و3شاكو : 50 حصة.

 SOCIETE AGRICOLE TINIZA :

950 حصة.

املدة : 99 سنة.

: تم تعيي0 السيدة نادية  التسيير 

أوجيل كمسيرة وحيدة للشركة.

األ3باح  من   5% تخصم   : األ3باح 

أما  الشرعية  الذخيرة  تكوين  قصد 

الشاقي قيقسم بمقت�صى قرا3 الشركاء.

فاتح  من   : الحسابية  السنة 

سبتمبر إلى إلى متم أغسطس.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا3ية بمكنا2 

السجل   2022 فبراير   16 بتا3يخ 

التجا3ي 3قم 55417.
للخالصة والنشر اإلدا3ة
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DOMAINE CHAYMAE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

3أسمالها 20.000 د3هم

املقر االجتماعي : تجزئة األنوا3 1 3قم 

62 بوفكرا0

تحويل املقر االجتماعي
بمقت�صى محضر القرا3 االستثنائي 

بتا3يخ بمكنا2  الوحيد   للشريك 

املذكو3ة  للشركة   2022 ديسمبر   9

أعاله، تقر3 مايلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

من تجزئة األنوا3 1 3قم 62 بوفكرا0 

: تعاونية الحسنية  إلى العنوا0 التالي 

أكو3اي  يعزم  أيت  وقيادة  جماعة 

إقليم الحاجب.
القانو0  من   4 الفصل  تغيير 

األسا�صي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا3ية بمكنا2 

بتا3يخ 7 فبراير 2022 تحت 3قم 454.
للخالصة والنشر اإلد3اة
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B.M.A. PUB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

3أسمالها 40.000 د3هم

املقر االجتماعي : 22، ابن سينا شقة 

2 بلير ب م ع مكنا2

فسخ مسشق للشركة
بمقت�صى محضر القرا3 االستثنائي 

بتا3يخ بمكنا2  الوحيد   للشريك 

املذكو3ة  للشركة   2022 فبراير   28

أعاله، تقر3 مايلي :

الفسخ املسشق للشركة ابتداء من 

28 فبراير 2022.

تعيي0 السيد محمد أمي0 بامو�صي 

كمصفي للشركة.

بالعنوا0  التصفية  مقر  حدد 

التالي : 22 ابن سينا شقة 2 بلير ب م 

ع مكنا2.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا3ية بمكنا2 

بتا3يخ 7 ما23 2022 تحت 3قم 70.
للخالصة والنشر اإلد3اة
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SOCIETE MARL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

3أسمالها 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : 3قم 202، شا3ع 

ليليا حي املنزه )م.ج( مكنا2

تعيي0 مسير جديد - إعادة صياغة 
القانو0 األسا�صي

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

االستثنائي للشركاء، املنعقد بمكنا2 

للشركة   2022 فبراير   20 بتا3يخ 

املذكو3ة اعاله ، تقر3 مايلي :

تعيي0 السيد عشد هللا حممو�صي، 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

3قم DA2020 كمسير جديد للشركة.
القانو0  من   16 الفصل  تغيير 

األسا�صي.

إعادة صياغة القانو0 األسا�صي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا3ية بمكنا2 

بتا3يخ 2 ما23 2022 تحت 3قم 882.
للخالصة والنشر اإلدا3ة
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M2A CASH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

3أسمالها 100.000 د3هم

املقر االجتماعي : 22 شا3ع محمد 

الخامس الطابق السفلي متجر - أ 

)م.ج( مكنا2

تأسيس
مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم   2022 فبراير   16 بمكنا2 بتا3يخ 

وضع القانو0 األسا�صي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الخصائص 

التالية :

التسمية : M2A CASH ش.م.م.

املقر االجتماعي : 22، شا3ع محمد 

أ  متجر  السفلي  الطابق  الخامس 

)م.ج( مكنا2.

املوضوع : موضوع الشركة داخل 

املغرب والخا3ج :

الوساطة في نقل 3ؤو2 األموال.

الخدمات املالية.

صرف العمالت.

شراء وبيع العمالت.

إدا3ة التحويالت اإللكترونية.

تحصيل الفواتير للغير.

اإلعالنات التقنية.

جميع عمليات املتاجرة، الوساطة 

مشاشرة  غير  أو  مشاشرة  املرتشطة 

تيسير  على  القاد3ة  أو  باملوضوع 

تحقيقه، تطويره وتوسيعه.

إدا3ة عقا3ات  كراء،  خلق، شراء، 

تجا3ية، إحداث واستغالل مؤسسات 

مرتشطة  معامل  تجا3ية،  وعقا3ات 

بالنشاطات املذكو3ة.

الرأسمال : حدد في مشلغ 100.000 

1.000 حصة من  د3هم مقسمة على 

فئة 100 د3هم للواحدة اكتتبت نقدا 

ومقسم على الشكل التالي :

 790  : األنصا3ي  الواحد  عشد 

حصة.

أمل الراوي : 110 حصة.

مروى األنصا3ي : 50 حصة.

حمزة األنصا3ي : 50 حصة.

املدة : 99 سنة.

مروى  تعيي0  تم   : التسيير 

األنصا3ي كمسيرة وحيردة للشركة.

األ3باح  من   5% تخصم   : األ3باح 

أما  الشرعية  الذخيرة  تكوين  قصد 

الشاقي قيقسم بمقت�صى قرا3 الشركاء.

: من فاتح يناير  السنة الحسابية 

إلى متم ديسمبر.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا3ية بمكنا2 

السجل   2022 فبراير   20 بتا3يخ 

التجا3ي 3قم 55522.
للخالصة والنشر اإلدا3ة
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 GROUPE SCOLAIRE
 MANARAT ANDALOUS

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة
3أسمالها 2.000.000 د3هم

املقر االجتماعي : 3قم 29 تجزئة 
الزهو3 متجر 3قم 1 مكنا2

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 
املنعقد بمكنا2  االستثنائي للشركاء 
للشركة   2028 يونيو   20 بتا3يخ 

املذكو3ة اعاله، تقر3 مايلي :
اإلنعاش  نشاط  على  التشطيب 

العقا3ي.
التعليم   : جديد  نشاط  تسجيل 

الخاص.
القانو0  من   2 الفصل  تغيير 

األسا�صي.
إعادة صياغة القانو0 األسا�صي.

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 
املنعقد بمكنا2  االستثنائي للشركاء 
للشركة   2022 يناير   10 بتا3يخ 

املذكو3ة أعاله، تقر3 مايلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
الزهو3  تجزئة   29 3قم  مكنا2  من 
 : التالي  العنوا0  إلى   1 3قم  متجر 
توالل  العملية السكنية ديا3 توالل، 

مكنا2.
القانو0  من   4 الفصل  تغيير 

األسا�صي.
إعادة صياغة القانو0 األسا�صي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة التجا3ية بمكنا2 
بتا3يخ 7 فبراير 2022 تحت 3قم 052.

للخالصة والنشر اإلدا3ة
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شركة أ3جير تكنولوجي سيرفيسس
ش.م.م.

 SOCIETE ARGYRE
 TECHNOLOGY SERVICES

.S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية محدودة 

 Société à responsabilité limitée
3أسمالها : 95.000 د3هم

 )خمسة وتسعو0 ألف د3هم( 
املقر االجتماعي: زنقة القنيطرة 

عما3ة 10 3قم 4 الطابق 2 م ج 
مكنا2 

 R.C N° 00222 – I.F : 20992058
– I.C.E : 002020020 0000 27

تحويل  املقر  االجتماعي
العام  الجمع  قرا3  بمقت�صى 
فبراير   10 االستثنائي املنعقد بتا3يخ 
االجتماعي  املقر  تحويل  تقر3   2022

داخل نفس عمالة مكنا2 من : 
زنقة القنيطرة   : العنوا0 القديم 
ج  م   2 الطابق   4 3قم   10 عما3ة 

مكنا2 .
إلى العنوا0 الجديد : شقة 5 شا3ع 
في الطابق األول،   14 إندوني�صي 3قم 

مكنا2
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة التجا3ية بمكنا2 
العدد  تحت   20/02/2022 بتا3يخ 

الترتيبي 974 .
ألجل اإلشعا3

اإلدا3ة املشتركة
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مكتب االستاد نو3 الدين املكو3ي
إقامة جوهرة موكادو3  

شا3ع العقشة ) أمام املحافظة العقا3ية( موثق 
بالصويرة

»FONCIERE DES DOUARS «
شركة ذات مسؤولية محدودة 
د3هم 2.000.000  3أسمالها  

 ،FICOGES مقرها االجتماعي : عند
3قم 45 شا3ع العقشة،  الصويرة

حر3  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
املكو3ي  الدين  نو3  االستاد  بمكتب 
فبراير   14 بتا3يخ  بالصويرة  موثق 
دات  شركة  تأسيس  تم   .2022
خصائصها محدودة   مسؤولية 

كما يلي :
 FONCIER DES : االسم التجا3ي

.DOUARS S.A.R.L
 ،FICOGES املقر االجتماعي : عند

3قم 45 شا3ع العقشة،  الصويرة
باملغرب  الشركة  غاية   : الهدف 
العقا3ي بجميع  اإلنعاش  الخا3ج،  و 
كراء تشادل،  بيع،  –شراء،    أشكاله 

و تقسيم العقا3ات و املنقوالت.

متابعة  الشناء،  بأعمال  القيام 

أو3اش ة أعمال التجهيز  كدا التسيير 

و اإل3شاد و تقسيم و تجزئة العقا3ات

استغالل، إصالح وتجهيز املركشات 

السياحية و األصول التجا3ية لجميع 

األنشطة السياحية؛ 

كراء  وخلق،  د3اسة  تنظيم، 

الضيافة دو3  الفنادق،   املركشات، 

والدو3 السكنية؛

السياحي،  والتدبير  كراء  خلق، 

املقاهي، املطاعم، الحانات، املسابح، 

التجا3ية   واملحالت  الحمامات 

السياحية ؛

شراء، استيراد و بيع اآلالت واملواد 

املتعلقة بالتدبير واإلنعاش السياحي 

الهدف  بتطوير  يرتشط  ما  وكل 

االجتماعي للشركة؛

االستشا3ة و اإلنعاش السياحي؛

بجميع  القيام  للشركة  يمكن 

العمليات املشا3 إليها أعاله في املغرب 

و الخا3ج لحساب الشركة أو لحساب 

أطراف أخرى، وكالء.

بكل  القيام  عامة  وبصفة 

الصناعية  التجا3ية،  املعامالت 

واملالية، العقا3ية أو املنقولة املرتشطة 

بصفة مشاشرة أو غير مشاشرة بالهدف 

االجتماعي.

الرأسمال : 2.000.000 د3هم

املدة : 99 سنة.

 Sébastien السيد   : الشركاء 

بشلجيكا،  مقيم   Cahrles LOB

 Avenue Mollière 227, 2050

.Bruxelles

 Emmanuel Fédéric السيد 

 Belgique ،مقيم بشلجيكا ANDRIES

 Rue de Mont Lassy à 2280

.Lasne

 SOUL &HOSPITALITY « شركة

 LTD« Société à Responsabilité

 Malte, Niveauمقرها ب  ،Limitée

 5, Centre D’Affaires de St. Julian

.Elia Zammit St. Julians STJ 2252

التسيير : سيتم  تسيير الشركة من 

 Sébastien السيد  الشريكي0  طرف 

 Emmanuel و السيد   Cahrles LOB

غير  ملدة   Fédéric ANDRIES

محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  وتم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

7 ما23 تحت عدد   بالصويرة بتا3يخ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم  و   76

التجا3ي تحت عدد6052 .
الخالصة ألجل النشر
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 STE DBX FERRAILLEUR

CONSULTING
 SARL

تأسيس شركة
 DBX  : للشركة  القانوني  االسم 

.FERRAILLEUR CONSULTING

يوم  محر3  عرفي  عقد  بمقت�صى 

الرباط  في  مسجل   07/02/2022

بتا3يخ 20/02/2022 قد تم تأسيس 

الشركة ذات املسؤولية املحدودة. 

 الهدف االجتماعي.

- مصمم كمشيوتر.

- االستشا3ات اإلدا3ية.

 100.000  : الشركة  مال  3أ2 

د3هم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100.00 د3هم للحصة الواحدة

السيد برغابي جالل 500 حصة. 

السيد املوفتي معاد 500 حصة. 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا3يخ وضع 

السجل التجا3ي.

زنقة   8 : عما3ة 20 شقة  العنوا0 

موالي احمد لوكيلي حسا0 الرباط

املسير : السيد برغابي جالل. 

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية بالرباط تحت 3قم 222862 

بتا3يخ 20/02/2022.

3قم السجل التجا3ي 258579.

545 P
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BONEY.M
حل شركة

.BONEY.M : تسمية الشركة
3أسمال الشركة : 100.000 د3هم

شركة   : الشكل القانوني للشركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد.
املقر االجتماعي : الكو3ة 20 عما3ة 
السايح  مصطفى  شا3ع   42  -  2

يعقوب املنصو3 الرباط
3قم السجل التجا3ي : 250087  

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
حل  تقر3   2022/2/27 في  املؤ3خ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
3أسمالها  مشلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
 -  2 عما3ة   20 الكو3ة  االجتماعي 
شا3ع مصطفى السايح يعقوب   42
نتيجة عدم تحقيق  املنصو3 الرباط. 

الهدف.
الكو3ة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
شا3ع مصطفى   42  -  2 عما3ة   20
الرباط  املنصو3  يعقوب  السايح 
فاطمة  السيد)ة(  عينت  و  املغرب 
جالبي عنوانها ممر شنكيط  الزهراء 
اقامة 9 3قم 7 سال الجديدة.كمصفي 

)ة( للشركة
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تشليغ  محل  و   املخابرة 

والوثائق املتعلقة بالتصفية
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بالرباط تحت 3قم 222626 

بتا3يخ 07/02/2022.
546 P

LEVARDA
 CONSTITUTION D’UNE SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

3أسمالها 100.000 د3هم
بتا3يخ  عرفي،  عقد  بمقت�صى 
وضع  ،تم   2022 فبراير  من   02
ذات  لشركة  األسا�صي  القانو0 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

»LEVARDA« باملميزات التالية :

1 -الشريك الوحيد : 
الفاطمي  الرحيم  عشد  السيد 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.BE760260 3قم
2 - املوضوع :

تتخذ الشركة كموضوع لها اآلتي :
- تصنيع و استيراد و توزيع جميع 

منتجات التعشئة و التغليف؛
- تصنيع و استيراد و توزيع االجهزة 

الطشية؛
وتوزيع  واستيراد  تصنيع   -
والنظافة  التجميل  مستحضرات 

الشخصية ؛
وتوزيع  واستيراد  تصنيع   -

املكمالت الغذائية ؛
وتوزيع  واستيراد  تصنيع   -
التشخي�صي  لالستخدام  الكواشف 

في املختبر؛
طريق  عن  الشالستيك  تحويل   -

الشثق بالحقن و النفخ ؛
للشضائع  والدولي  املحلي  -النقل 
بالشاحنات  املبرد  والنقل  للغير 

وغيرها؛
-التجا3ة الوطنية والدولية

- بشكل عام، جميع العمليات من 
أي نوع التي قد تتعلق بشكل مشاشر أو 
غير مشاشر باألشياء املذكو3ة أعاله، أو 
من املحتمل أ0 تعزز نشاط الشركة ؛

LEVARDA : 2 - التسمية
زنقة   22  : االجتماعي  - املقر   4
الدا3   06 صبري بوجمعة شقة 3قم 

الشيضاء
:  تسعة و تسعو0 سنة  املدة   -  5
من تا3يخ تسجيل الشركة في  ابتداء 

السجل التجا3ي.
حدد   : الشركة  - 3أسمال   6
د3هم   100.000 3أسمال الشركة ب 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
نقذا،من  كليا  محر3ة  د3هم   100

طرف : السيد عشد الرحيم الفاطمي
تسير الشركة من    : التسيير   -  7
الفاطمي  الرحيم  عشد  السيد  طرف 
ملدة غير محددة، مع كافة الصالحيات 
النظامية والقانونية للتصرف باسم 

ولفائدة الشركة.

8 - السنة االجتماعية :  تبتدئ من 

فاتح يناير و تنتهي في 22 دجنبر من كل 

سنة.

9 - األ3باح : بعد خصم اإلحتياطات 

يشقى فائض األ3باح 3هن  القانونية، 

إشا3ة الشركاء  لتخصيصه.

10 - اإليداع القانوني : تم اإليداع 

لدى  الضشط  بكتابة  القانوني 

بالدا3الشيضاء  التجا3ية  املحكمة 

بتا3يخ 28 من فبراير 2022 تحت 3قم 

السجل التجا3ي 520222 .
مستخلص من أجل اإلشها3
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WICHET
SARL

ويشيت

شركة ذات املسؤولية املحدودة

3أسمالها : 100.000 د3هم

45، شا3ع عشد القاد3 مفتكر

الطابق 2، شقة 4، الدا3 الشيضاء

السجل التجا3ي 3قم 522529

تأسيس شركة
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إيداع  تم   ،2022 يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املميزات  وذات  »ويشيت«  املحدودة 

التالية :

التسمية : ويشيت.

الهدف : شراء وبيع الغاز املضغوط 

بالجملة وششه بالجملة.

تاجر الغازات املسالة أو املذابة.

بيع وتوزيع غاز الشيوتا0.

نقل الشضائع لحساب الغير.

حيازة أي وسيلة من وسائل انقل 

أو القطر.

جميع األنشطة التجا3ية.

أعمال وخدمات متنوعة.

املعامالت  جميع  أعم،  وبشكل 

التجا3ية والصناعية واملالية واملنقولة 

وغير املنقولة املتعلقة بشكل مشاشر أو 

غير مشاشر باألشياء املذكو3ة أعاله، أو 

التي من شأنها تعزيز اإلنجاز والتنمية.

شا3ع عشد   ،45  : املقر االجتماعي 
 ،4 شقة   ،2 الطابق  القاد3 مفتكر، 

الدا3 الشيضاء.
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
د3هم   100.000 االجتماعي محدد في 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100 د3هم للواحدة، مكتتشة 

ومحر3 بالكامل وموزعة لفائدة :
للسيد جامع الذهبي بنسشة %25.
للسيد نبيل الذهبي بنسشة %25.

بنسشة  الذهبي  يوسف  للسيد 
.%25

بنسشة  الذهبي  حسام  للسيد 
.%25

املجموع : 100.000
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

22 ديسمبر.
نبيل  السيد  تعيي0  تم   : التسيير 
الذهبي املزداد بتا3يخ 8 يونيو 2986، 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  والحامل 

3قم WA140615 كمسير الشركة.
ملخص قصد النشر
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 FRESH CALL
تاسيس شركة ذات املهام املحدودة 

والشريك الوحيد
مؤ3خ  عرفي  عقد  بموجب 
 20/02/2022 يوم  بالشيضاء 
وضع  تم  املدينة  بنفس  ومسجل 
القواني0 األساسية لشركة ذات املهام 
املحدودة والشريك الوحيد باملميزات 

التالية:   
اخذت الشركة تسمية  التسمية: 

FRESH CALL :لها
 Casablanca  : الرئي�صي  املقر 

Boulevard Mohamed  V - 97
الغرض : مركز اتصال

الراسمال  حدد   : الرأسمال 
االجتماعي في 10.000 د3هم ومقسمة 
د3هم   100 فئة  حصة من    100 الى 

للحصة و موزعة كالتالي : 
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 OSSONA  : للسيد  100حصة 
DANIEL MAURICE

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
بالسجل  تا3يخ تسجيلها  ابتداءا من 

التجا3ي.
من  الشركة  :تسير  التسيير 
 OSSONA DANIEL  : طرف السيد 

MAURICE
:تم االيداع القانوني لدى  االيداع 
يوم  بالشيضاء  التجا3ية  املحكمة 

00/02/2022 تحت 3قم 825220
التجا3ي  بالسجل  والتسجيل 
لدى املحكمة التجا3ية بالشيضاء يوم 

00/02/2022 تحت 3قم.520865
للنشر و الشيا0.

550 P

PHARMACIE RIAD SOFIA
SARL AU

السجل التجا3ي 525257
تأسيس شركة

في  مؤ3خ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إيداع  تم   ،05/08/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 
املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات 

التالية:
 PHARMACIE RIAD  : التسمية 

SOFIA
مستوصف  تشغيل   : الهدف 

صيدلية
  770 تجزئة   : االجتماعي  املقر 
نسيم إسال0 ليساسفة الدا3 الشيضاء 
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
   2.850.000 في  محدد   االجتماعي 
حصة   28.500 إلى  مقسم  د3هم 
د3هم   100 فئة  من  اجتماعية 

للواحدة، مكتتشة و محر3ة بالكامل 
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

22 دجنبر.
التسيير : تم تعيي0 السيد فرما2 
غير  ملدة  للشركة  مسير  هللا  عشد 

محدودة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ي لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 

 ،08/02/2022 بتا3يخ  الشيضاء، 

تحت 3قم 825927.
ملخص قصد النشر
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 LAMRIKI PHARMACIE

MOULAY ISMAIL
SARL AU

السجل التجا3ي 520902

تأسيس شركة
في  مؤ3خ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إيداع  تم   ،29/20/2022

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات 

التالية:

 LAMRIKI  : التسمية 

PHARMACIE MOULAY ISMAIL

مستوصف  تشغيل   : الهدف 

صيدلية

شا3ع   286  : االجتماعي  املقر 

موالي إسماعيل الحي املحمدي الدا3 

الشيضاء 

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

    0.220.000 في  محدد   االجتماعي 

حصة   02.200 إلى  مقسم  د3هم 

د3هم   100 فئة  من  اجتماعية 

للواحدة، مكتتشة و محر3ة بالكامل 

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

22 دجنبر.

التسيير : تم تعيي0 السيدة إكرام 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  املريقي 

محدودة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ي لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 

 ،00/02/2022 بتا3يخ  الشيضاء، 

تحت 3قم 825072 .
ملخص قصد النشر
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A&A FOOD

تأسيس شركة
في  مؤ3خ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إيداع  تم   ،22/02/2022

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة. وذات املميزات التالية :

A&A FOOD : التسمية

الهدف : غرض الشركة في املغرب 

؛  السريعة  الوجشات   - الخا3ج:  وفي 

التموين  خدمات   ، للمنازل  توصيل 

املتنقلة.

املعامالت  جميع  أعم،  وبشكل   -

التجا3ية أو االستيراد أو التصدير أو 

أو  املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية 

العقا3ية املتعلقة بشكل مشاشر أو غير 

مشاشر باألشياء املذكو3ة أعاله أو التي 

قد تسهل تطويرها.

السكني  مجمع   : االجتماعي  املقر 

اال زهر ف ب 2 إقامة 9 الطابق سفلي 

الحي الحسني الدا3 الشيضاء

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد  في  100.000.د3هم 

مقسم إلى 1000 حصة اجتماعية من 

مكتتشة  للواحدة،  100..د3هم  فئة  

 : و محر3ة بالكامل و موزعة لفائدة 

السيد عشد السالم بوزي

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

22 دجنبر.

عشد  السيد  تعيي0  تم   : التسيير 

السالم بوزي مسيرا للشركة

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتا3يخ   الشيضاء،  بالدا3  التجا3ية 

 825059 تحت 3قم   ،02/02/2022

بالسجل التجا3ي 3قم 520679
ملخص قصد النشر
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 CHERGUI  PIECES AUTO

SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤ3خ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إيداع  تم   ،20/02/2022

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية:

 CHERGUI  PIECES  : التسمية 

AUTO

الهدف : غرض الشركة في املغرب 

استيراد وتصدير قطع   : الخا3ج  وفي 

غيا3 السيا3ات.

املعامالت  جميع  أعم،  وبشكل   -

التجا3ية أو االستيراد أو الصناعية أو 

املالية أو املنقولة أو العقا3ية املتعلقة 

بشكل مشاشر أو غير مشاشر باألشياء 

تسهل  قد  التي  أو  أعاله  املذكو3ة 

تطويرها.

عشد  زنقة   64  : االجتماعي  املقر 

الدا3   2 1 شقة  هللا املديوني الطابق 

الشيضاء

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد  في  100.000.د3هم 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة  100 د3هم للواحدة، مكتتشة 

 : و محر3ة بالكامل و موزعة لفائدة 

السيد الشرقي عصام

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

22 دجنبر.

التسيير : تم تعيي0 السيد الشرقي 

عصام مسيرا للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية  املحكمة  لدى  التجا3ي 

بالدا3 الشيضاء، بتا3يخ 02/02/2022  

تحت 3قم 820950.
ملخص قصد النشر

554 P
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HYS-ITALO CUCINE
هيس إيطالو كوتشي0

شركـة محدودة املسؤولية
 3أسمالها 100.000 د3هم

26 شا3ع مر2 سلطا0 الطابق 1 
شقة 2 الدا3الشيضاء

الـتــأسـيـس
بالدا3  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 2022 فبراير   11 بتا3يخ  الشيضاء 
لشركة  األسا�صي  القانو0  تحرير  تم 
محدودة املسؤولية خاصيتها كالتالي :

التسمية : هيس إيطالو كوتشي0
الهدف : 

• بائع مستو3د؛
• مقاول في األعمال املختلفة.

- و بصفة عامة، جميع العمليات 
التجا3ية, الصناعية, املالية, العقا3ية 
و الغير عقا3ية املتعلقة بصفة مشاشرة 
أو غير مشاشرة بالهدف االجتماعي أو 

التي تساهم في إنماء الشركة.
مر2  26شا3ع  االجتماعي:   املقر 
الدا3   2 شقة   1 الطابق  سلطا0 

الشيضاء
املدة :   99 سنة  .

د3هم   100.000 الرأسمال: 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
عن  الحصص  سددت  د3هم   100

كاملها ووزعت على الشركاء كالتالي :
السيد ايت الدوش سعيد 250   -

حصة.
 250 يوسف  السشاعي  السيد   -

حصة
 400 اسماعيل  نعومي  السيد   -

حصة
التسيير : عهد به ملدة غير محددة 
ايت  للسيد  مطلقة  بصالحيات  و 
الدوش سعيد املقيم اسيل 3قم 522 

مراكش
ٍالى يناير   1 من   : املالية   السنة 

22 دجنبر .
لالحتياط القانوني   %5   : األ3باح 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والشاقي 
تحت االحتياط  حسشما يقر3ه الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
الشيضاء بتا3يخ  07/02/2022 تحت 

3قم 825629. 
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  التجا3ي 
الشيضاء بتا3يخ 07/02/2022  تحت 

3قم 525262.
من أجل التخليص واإلشها3 

555 P

    SOCIETE  MDB FOOD  SARL
في  مؤ3خ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إيداع  تم   ،22.02.2022
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية:
 SOCIETE MDB  : التسمية 

FOOD
الهدف : تم تشكيلها بي0 املوقعي0 
  MDB FOOD اسم  تحت  أدناه 

SARL بغرض:
- مقهى و مقشدة
- تقديم الطعام

- توزيع املنتجات الغذائية.
- تقديم الطعام وتنظيم الحفالت.
األعمال  وجشات  تنظيم   -

والحفالت واملآدب والكوكتيالت.
- صناعة وبيع املعجنات وحلويات 

الشوكوالتة واآليس كريم.
والتجا3ة  والتصدير  االستيراد   -
املنتجات  لجميع  الدولية  الوطنية 

والشضائع.
الشيضاء  الدا3   : االجتماعي  املقر 
الطابق   ،45 إقامة  أطلس  زنقة   -

الرابع، 3قم 16، املعا3يف
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
االجتماعي محدد  في  100.000 د3هم 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة  100 د3هم للواحدة، مكتتشة 

و محر3ة بالكامل 
أدناه  املوقعو0  يقدم  املساهمة: 
مساهمة لهذه الشركة باملشلغ النقدي 

أدناه، أي.

 222 دباغ،  إسماعيل  السيد   -

سهم

- السيد سعد الشودالي، 220 سهم

- السيد أمي0 مربوح، 222 سهم 

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

22 دجنبر.

كمديرين  تعيينهم  يتم   : التسيير 

مشا3كي0 للشركة لفترة غير محدودة:

دباغ حامل  إسماعيل  السيد   )1

BK269062 للشطاقة الوطنية 3قم

حامل  الشودالي  سعد  السيد   )2

BE806772 للشطاقة الوطنية 3قم

حامل  مربوح  أمي0  السيد   )2

BE826966 للشطاقة الوطنية 3قم

بالتوقيع  الشركة  توقيع  يتم 

أصل  من  مديرين  لثالثة  املشترك 

ثالثة، وهم:

والسيد  دباغ  اسماعيل  السيد 

سعد الشودالي والسيد أمي0 مربوح

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ي لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 

،07-02-2022 بتا3يخ   الشيضاء، 

 تحت 3قم 825600.

556 P

 DALUPRO  S.A.R.L
تأسيس شركة

في  مؤ3خ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إيداع  تم   ،22/02/2022

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة وذات املميزات التالية:

 DALUPRO  S.A.R.L : التسمية

الهدف : - نجا3ة األملنيوم واملعد0.

سرازين  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
زنقة 2 3قم 22 ب سيدي مومن الدا3 

الشيضاء.

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد  في 100.000 د3هم 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة  100 د3هم للواحدة، مكتتشة 

و محر3ة بالكامل و موزعة لفائدة :

 900 محمد  الضو3يبي  السيد   •
حصة اجتماعية

 100 السيدة الهنداوي فاطمة   •
حصة اجتماعية

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

22 دجنبر.
التسيير : تم تعيي0 السيد الد3يبي 
غير  لفترة  للشركة  محمد..مسيرا 

محدودة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ي لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 
 ،07/02/2022 بتا3يخ  الشيضاء، 

تحت 3قم 525 227.
ملخص قصد النشر

557 P

 NEW TECH CARROSSERIE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
بمقت�صى عقد عرفي محر3 بتا3يخ 
شركة  تأسيس  تم   08/02/2022

ذات الخصائص التالية:  
شريك  ذات   : القانوني  الشكل 

وحيد  شركة محدودة املسؤولية  
 NEW TECH  : اإلسم اإلجتماعي 

CARROSSERIE
الهدف اإلجتماعي: 

املركشات  هياكل  جميع  اصالح   •
والسيا3ات والطالء.

أنواع  جميع  وإصالح  ميكانيكا   •
املركشات والسيا3ات واآلالت.

لجميع  اإللكتروني  الفحص   •
أنواع املركشات والسيا3ات واآلالت.

• بيع قطع غيا3 للمركشات.
• التمثيل التجا3ي.

• شراء وبيع السيا3ات املستعملة، 
السيا3ات  غيا3  قطع  وبيع  وشراء 

الجديدة أو املستعملة.
• استيراد وتصدير جميع املنتجات 

وجميع املواد.
تجزئة  االزهر   : االجتماعي  املقر 
الشقة   150 عما3ة   2 زنقة  ي04 
الدا3  البرنو�صي  الثاني  الطابق   4

الشيضاء .
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املدة 99 : سنة من تا3يخ التسجيل 

في السجل التجا3ي 

الشريك الوحيد

1000 حصة  السيدة باعزيز زهرة 

إجتماعية

 100.000  : اإلجتماعي  الرأسمال 

حصة   1000 إلى  مقسم  د3هم 

د3هم   100 فئة  من  إجتماعية 

للواحدة

التسيير : تم تعيي0 السيدة باعزيز 

زهرة كمسيرة ملدة غير محدودة.  

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

3قم  تحت  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

826982 بتا3يخ 09/02/2022.

558 P

 NADIR EQUIOEMENT SARL

AU
تــــأسـيـس

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 2022/02/22 بتا3يخ  الشيضاء  الدا3 

لشركة  األسا�صي  القانو0  وضع  تم 

باملميزات  ذات املسؤولية املحدودة  

التالية : 

 NADIR  : التسمية 

EQUIPEMENT

 IMPORT ET : الهدف االجتماعي 

EXPORT

املقر االجتماعي : 5 شا3ع عشد هللا 

بن ياسي0 عما3ة بليدو0 طابق 5 3قم 

5  الدا3 الشيضاء. 

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

في  محدد  الرأسمال   : الرأسمال 

  1.000 د3هم مقسمة إلى    100.000

للحصة  د3هم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة جميعها محر3ة و مسندة إلى  

الشريك:

- السيد : خالد مفضال.

لالحتياط القانوني   %  5  : األ3باح 

سواء  الشركاء  تقدير  والشاقي حسب 

يوزع أو ينقل.

التسيير : تم تعيي0 السيد كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة

خالد مفضال.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تـم 

3قم  تحت  بالدا3الشيضاء  التجا3ي 

825599 بتا3يخ 07/02/2022
بيا0 مختصر

559 P

 SOCIETE VERDU

 TRANSPORT ET LOGISTIC

SARL
تأسيس شركة

في  مؤ3خ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إيداع  تم   ،20-02-2022

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة و ذات املميزات التالية:

 SOCIETE VERDU  : التسمية 

 TRANSPORT ET LOGISTIC

.SARL

الشركاء : السيد كريم هاتفي 510 

سهم من 0001 إلى 0510

  490 السيد نو3 الدين هاتفي     -

سهم من 0511 إلى 1000  

الهدف : نقل الشضائع

املقر االجتماعي : بسمة 2 مجموعة 
عي0 السشع الدا3   2 3قم   2 إقامة   1

الشيضاء

من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد  في 100.000.د3هم 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة  100 د3هم للواحدة، مكتتشة 

و محر3ة بالكامل و موزعة لفائدة :

-السيد نو3 الدين هاتفي

-  السيد كريم هاتفي 

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

22 دجنبر.

نو3  السيد  تعيي0  تم   : التسيير 

هاتفي  كريم  والسيد  هاتفي  الدين 

مسيرا0 للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ي لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 

 ،28/02/2022 بتا3يخ   الشيضاء، 

تحت 3قم 820800
ملخص قصد النشر

560 P

 POINT IMA

شركة محدودة املسؤولية

بتا3يخ   عرفي  عقد  بمقت�صى 

 POINT تم تأسيس    07/02/2022

املسؤولية  محدودة  شركة   IMA

خصائصها كالتالي:

»POINT IMA«  :التسمية

الغرض: منعش عقا3ي 

الشيضاء،  الدا3  املقر االجتماعي:  

 1 الطابق  بوجمعة  زنقة صبري   22

الشقة 6    

املدة : 99 سنة ابتدءا من تسجيلها 

النهائي بالسجل التجا3ي

 100.000 التجا3ي:  3أسمالها 

حصة من   1000 إلى  د3هم مقسمة 

فئة 100 د3هم موزعة كالتالي :

- السيد محمد بزيزي 700 حصة  

- السيد ياسي0 بزيزي 200 حصة  

 مجموع الحصص 1000 حصة

 70.000 السيد محمد بزيزي.    -

د3هم

 20.000 السيد ياسي0 بزيزي     -

د3هم

مجموع الحصص 100.000 د3هم 

تم تعيي0 السيد محمد   : اإلدا3ة 

إمضاء  مع  للشركة  مسيرا  بزيزي  

منفرد

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

22 دجنبر من كل سنة

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

الشيضاء بتا3يخ 08/02/2022  تحت 

3قم 825828

561 P

OLIVE RIMA SARL
تأسيس شركة

في  مؤ3خ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إيداع  تم   ،02/02/2022

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودةو ذات 

املميزات التالية:

ذات  :شركة  القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

OLIVE RIMA SARL : التسمية

الهدف :غرض الشركة هو : 

• االستغالل الز3اعي ،

• تربية الحيوانات وتكاثرها. 

• استيراد املوا�صي واملاعز.

• إنتاج ز3اعي،

• ز3اعة واستغالل جميع األ3ا�صي 

إنتاج  بهدف  الز3اعية  املناطق  أو 

الز3اعية  املنتجات  جميع  وتسويق 

عن   
ً
حصرا الناتجة  والحيوانية 

االستغالل.

واستيراد اآلالت واألدوات  • شراء 

وجميع  والري  واملواد  الز3اعية 

واملنتجات  والشتالت  والشذو3  املواد 

واملستلزمات الالزمة لتسيير املز3عة.
زنقة   92  : االجتماعي  املقر 

مومن  سيدي  القرية  حي  الحديبية 

الدا3 الشيضاء.

تا3يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد  في 500.000.د3هم 

اجتماعية  حصة   5000 إلى  مقسم 

من فئة 100 د3هم للواحدة، مكتتشة 

و محر3ة بالكامل و موزعة لفائدة :

 2000 الطاهري  كمال  السيد   •

سهم

 825 السرغيني  وئام  السيدة   •

سهم

• السيدة حفصة السرغيني 825 

سهم

 825 السرغيني  مريم  السيدة   •

سهم

• السيد حسن بالوي 525 سهم.



5171 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

22 دجنبر.

تم تعيي0 السيد كمال   : التسيير 

ولد  الجنسية،  مغربي  الطاهري 

قلعة  بصهريج   ،22/8/2978 بتا3يخ 

السراغنة ، مقيم في إقامة األز3يس، 

جليز   22 الشقة  بويزكا03،  تجزئة 

مراكش، حامل للشطاقة الوطنية 3قم 

.Y225926

مغربي   ، بالوي  الرزاق  عشد   •

الجنسية ، ولد بتا3يخ 2966/22/05، 
مقيم بالدا3 الشيضاء 20 زنقة العيو0 

الوازيس حامل للشطاقة الوطنية 3قم 

BE000208

الشركة  ستلتزم  الشركة:  توقيع 

بشكل صحيح بجميع األعمال وهذه 

العمليات املصرفية تخصها بالتوقيع 

املشترك للمديرين املشا3كي0.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ي لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 

،07-02-2022 بتا3يخ   الشيضاء، 

 تحت 3قم 525227.

562 P

شركة بروجكتيا ش.م.م
3قم 222 تجزئة الجماعة سيدي 

معروف الدا3 الشيضاء

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات مساهم وحيد

بتا3يخ  العرفي املحر3  للعقد  تشعا 

شركة  إنشاء  تم   22-02-2022

مساهم  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد والتي لها املميزات التالية: 

التسمية: بروجكتيا ش.م.م. ذات 

مساهم وحيد.

السيد   : الوحيد  املساهم 
عشدالصمد قصري

الغرض االجتماعي: القيام بجميع 

أعمال التشييد والشناء والتقسيم

الجماعة  تجزئة  االجتماعي:  املقر 

سيدي معروف الدا3 الشيضاء

ملدة  الشركة  أسست هذه  املدة: 

99 سنة.

في  املال  3أ2  حدد   : املال  3أ2 
 1000 د3هم مقسمة على   100.000
100 د3هم  حصة اجتماعية من فئة 
محر3ة  جميعها  الواحدة،  للحصة 
مقابل مساهمات نقدية في 3أ2 املال. 
للسيد  التسيير  وكل  التسيير: 
عشدالصمد قصري. ملدة غير محدودة.  
تبتدئ السنة  السنة االجتماعية: 
 22 يناير وتنتهي في   1 االجتماعية في 

دجنبر. 
التجا3ية  باملحكمة  اإليداع  تم 

بالدا3 الشيضاء بتا3يخ 08-02-2022 
563 P

MAISON PRIMA MAROC
ش.ذ.م.م ش.و

املقر االجتماعي : 3قم 22 شا3ع 
ابراهيم الروداني، زنقة احمد 

املجاطي، إقامة األلب، الطابق األول 
3قم 8، املعا3يف، الدا3 الشيضاء

بالدا3  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 2022 أغسطس   2 بتا3يخ  الشيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الواحد  الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات والخصائص التالية :
 MAISON PRIMA  : التسمية 

MAROC ش.ذ.م.م ش.و.
: مقاول مختلف األعمال  الغرض 
واإلنعاش  والشناء  واإلنشاءات 

العقا3ي.
شا3ع   ،22 3قم   : املقر االجتماعي 
احمد  زنقة  الروداني،  ابراهيم 
املجاطي، إقامة األلب، الطابق األول، 

3قم 8، املعا3يف، الدا3 الشيضاء.
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إنشاء الشركة.
يتكو0   : االجتماعي  الرأسمال 
الرأسمال االجتماعي من 1.000.000 
حصة   10.000 إلى  مقسم  د3هم 
100 د3هم للحصة  اجتماعية بقيمة 
االجتماعية الواحدة كلها من نصيب 

السيد عشد النبي مال2.
يتم تسيير الشركة من   : التسيير 
ملدة  مال2  النبي  عشد  السيد  طرف 

زمنية غير محددة.

بكتابة  والتسجيل  اإليداع  تم 
بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
الشيضاء بتا3يخ 22 يناير 2022 تحت 

السجل التجا3ي 3قم 528505.
من أجل االستخالص والشيا0

564 P

RECYCLAGE ASSOULY
ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : 3قم 22 شا3ع 
ابراهيم الروداني، زنقة احمد 

املجاطي، إقامة األلب، الطابق األول 
3قم 8، املعا3يف، الدا3 الشيضاء

بالدا3  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 2022 ديسمبر   9 بتا3يخ  الشيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
والخصائص  باملميزات  املحدودة 

التالية :
 RECYCLAGE  : التسمية 

ASSOULY ش.ذ.م.م.
تدوير  وإعادة  معالجة   : الغرض 
الشالستيكية  النفايات  واسترجاع 

والو3قية.
شا3ع   ،22 3قم   : املقر االجتماعي 
احمد  زنقة  الروداني،  ابراهيم 
املجاطي، إقامة األلب، الطابق األول، 

3قم 8، املعا3يف، الدا3 الشيضاء.
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إنشاء الشركة.
يتكو0   : االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 من  االجتماعي  الرأسمال 
حصة   1000 إلى  مقسم  د3هم 
100 د3هم للحصة  اجتماعية بقيمة 
على  موزعة  الواحدة  االجتماعية 
حصة   500 عسولي  املهدي  السيد 
عسولي  يوسف  والسيد  اجتماعية 

500 حصة اجتماعية.
يتم تسيير الشركة من   : التسيير 
ملدة  عسولي  املهدي  السيد  طرف 

زمنية غير محددة.
بكتابة  والتسجيل  اإليداع  تم 
بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
 2022 ديسمبر   22 بتا3يخ  الشيضاء 
تحت السجل التجا3ي 3قم 526627.

من أجل االستخالص والشيا0

565 P

.IWAB BTP SARL A.U
بتأسيس شركـــــة  ذات املسؤولية 

املحدودة   للشريك الوحيد
بتا3يخ   عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  وضع  تم   25/02/2022
املميزات  ذات  للشركة  األسا�صي 

التالية :
  A.U.  IWAB BTP  : التسمية 

SARL
الهدف  : التطوير العقا3ي املقاول 

العقا3ي لجميع أعمال الشناء. 
الحرية  زنقة   : اإلجتماعي  املقر 
الطابق  الثالث الشقة الرقم 5، الدا3 

الشيضاء
د3هم   100.000  : الرأسمال 
اجتماعية   حصة   1000 إلى  موزعة 
بقيمة 100 د3هم للحصة الواحدة في 

ملك السيد  :
  : عماد  التهامي  أيت  السيد    -

1000 حصة اجتماعية
املدة : 99 سنة.

التسيير : الشركة مسيرة ملدة  غير 
:  السيد  أيت التهامي  محدودة  من  

عماد
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضشط  كتابة  لدى  القانوني 
الشيضاء   بالدا3  االبتدائية  باملحكمة 
عدد   تحت   20/02/2022 بتا3يخ 
تحت  التجا3ي  والسجل   827222

عدد 525697.
بمثابة مقتطف وبيا0

566 P

 ASSIF EQUIPEMENTS SARL
AU

تأسيس شركة
في  مؤ3خ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إيداع  تم   ،28-02-2022
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية:
 ASSIF  : التسمية 

EQUIPEMENTS SARL AU
سواء  الشركة  غرض   : الهدف 
وبيع  شراء  الخا3ج:  في  أو  املغرب  في 

املعدات واللوازم الصناعية.
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مومن  سيدي   : االجتماعي  املقر 
 1 3قم   2 زنقة   2 مجموعة  جديد 

الطابق األول-الدا3 الشيضاء-
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
100.000د3هم  في  االجتماعي محدد  
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100 د3هم للواحدة، مكتتشة 
لفائدة:  موزعة  و  بالكامل  محر3ة  و 
حصة   1000 فراش  كريم  السيد 

اجتماعية
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

22 دجنبر.
كريم  تم تعيي0 السيد.   : التسيير 
فراش بصفته مديرا للشركة ملدة غير 

محدودة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ي لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 
،27-02-2022 بتا3يخ   الشيضاء، 

 تحت 3قم522 977.
ملخص قصد النشر

567 P

HYDRAU CASTEL SARL AU
تأسيس شركة

في  مؤ3خ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إيداع  تم   ،28-02-2022
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة وذات املميزات التالية:
 HYDRAU CASTEL  : التسمية 

SARL AU
سواء  الشركة  غرض   : الهدف 
وبيع  شراء  في املغرب أو في الخا3ج:  

املعدات واللوازم الصناعية.
مومن  سيدي   : االجتماعي  املقر 
 1 3قم   2 زنقة   2 مجموعة  جديد 

الطابق األول-الدا3 الشيضاء-
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
د3هم   100.000 االجتماعي محدد في 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100 د3هم للواحدة، مكتتشة 

و محر3ة بالكامل و موزعة لفائدة: 

السيد الفقير سعيد1000 حصة 
اجتماعية

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

22 دجنبر.
: تم تعيي0 السيد الفقير  التسيير 
سعيد بصفته مديرا للشركة ملدة غير 

محدودة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ي لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 
،27-02-2022 بتا3يخ   الشيضاء، 

 تحت 3قم 522 979
ملخص قصد النشر

568 P

 ائتمانية كونفيسكو ش م م 

  SOCIETE AGGLOS ECO
SARL D’AU

شركة اكلوز ايكو ش م م
3أسمال 15.000 د3هم

املقر االجتماعي 222  تجزئة بن 
مسعود 2 برشيد 

السجل التجا3ي عدد 22805
نقل املقر االجتماعي

في  املؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى  
العام  الجمع  قر3   ،29/20/2029

االستثنائي للشركة ما يلي: 
- نقل املقر االجتماعي للشركة إلى 
 26 م  الخير  تجزئة   : االتي  العنوا0 

سيدي معروف الدا3الشيضاء.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  بالشيضاء  التجا3ية  الـمحكمة 
بتا3يخ 08/02/2022،  3قم 825800 
لذى  التجا3ي  بالسجل  والتقييد 
بالدا3الشيضاء  التجا3ية  املحكمة 

بنفس اليوم تحت 525227.
مقتطف و بيا0

569 P

WEST AFRICA EQUIPMENT
تعيي0 مسير جديد 

مؤ3خ  عرفي  عقد  بموجب 
بالشيضاء يوم 22/02/2022 ومسجل 
 WEST شركة  قر3ت  املدينة  بنفس 
AFRICA EQUIPMENT  شركة ذات 
  100.000 املهام املحدودة و3أسمالها 
الدا3  في  الرئي�صي  املقر  ذات  د3هم، 

الشيضاء : 97 شا3ع محمد الخامس.

ما يلي : 

غير  ملدة  مسير  تعيي0  تأكيد   -

 TROUSSARD EP محددة  : السيدة

 BOURCIER MARIE  FRANCOISE

 .LUCETTE JEANNE

غير  ملدة  جديد  مسير  تعيي0   -

 BOURCIER HENRI محددة.: السيد

 JOSEPH EMILIEN MARCEL

إعادة صياغة النظام األسا�صي   -

للشركة.

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

التجا3ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

وتحت   00/02/2022 يوم  بالشيضاء 

3قم 825550.
للنشر والشيا0.

570 P

 ASMA AMENAGEMENT –

SARL AU

 Société à Responsabilité Limitée

 d’Associé Unique au Capital de

260.000.000 DHS

 Siège social :229 Avenue des

 FAR, angle rue El Brihmi El

 ,Idrissi, 9ème étage

Casablanca

 R.C. Casa 009.507

 – I.F. 29000608 –

 I.C.E.002252900000020

عقب قرا3 الشريك الوحيد بتا3يخ 

29/02/2022 تقر3 ما يلي:

الرفع من 3أسمال الشركة من   -

 190.000.000 الى   160.000.000

د3هم نقدا.

9 من القانو0  و   8 تغير الفصل   -

الداخلي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضشط 

بالدا3الشيضاء  التجا3ية  املحكمة 

عدد  تحت   07/02/2022 بتا3يخ 

.825.727

571 P

ماسة بروديكسيون
شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد 3أسمالها 100.000  د3هم

شا3ع الحاج مكوا3 عما3ة 3قم 04 

مكتب 3قم 05 عي0 السشع الدا3 

الشيضاء.

تحويـل املــقـر اإلجتمـاعـي 
الجمعية  مداولة  بمقت�صى 

يناير   17 بتا3يخ  الغير عادية  العامة 
بروديكسيو0    ماسة  لشركة   2022

املقر  تحويل  الوحيد  الشريك  قر3 

اإلجتماعي للشركة:

- من العنوا0 القديم: شا3ع الحاج 

 05 مكتب 3قم   04 مكوا3 عما3ة 3قم 

عي0 السشع الدا3 الشيضاء.

إلـى

شا3ع الحاج   : العنوا0 الجديد   -

مكوا3 عما3ة 3قم 04 مكتب 3قم 0/2 

عي0 السشع الدا3 الشيضاء.

األسا�صي  القانو0  تحديت   -

 LA MISE A JOUR DESللشركة

STATUTS

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا3ية بالشيضاء  

3قم  تحت   09/02/2022 بتا3يخ 

  .826956
من أجل التخليص واإلشها3 

572 P

 BNINA VOLAILLES SARL
R.C : 002752

بتا3يخ 29/02/2022 قر3 الشريك 

الوحيد ما يلي:

حصص  بتفويت  اإلقرا3   -

اجتماعية والتي بموجبها فوت السيد 

الطالبي  والسيدة  محمد  الصمدي 

حصصهما  مجموع  خديجة  العلمي 

والتي  الشركة  في  يملكانها  كانا  التي 

السيد  الى  حصة   1000 مجموعها 

حكم جمال.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

الى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد. 
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- قشول استقالة السيد الصمدي 
محمد من تسيير الشركة.

- تعيي0 السيد حكم جمال كمسير 
للشركة ملدة غير محدودة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
بتا3يخ   820827 تحت 3قم  الشيضاء 

.28/02/2022
573 P

 BTP MOUFID EL شركة
OUJDI ش . م . م

5 شا3ع عشد هللا بن ياسي0 عما3ة 
بليدو0 طابق 5 3قم 5  الدا3 الشيضاء

الـسـجـل الـتـجـا3ي  052222
تـفـويـت الحـصـص اإلجـتـمـاعـيـة

إستقالة مسير
مصادقة على القانو0 األسا�صي

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 .20/22/2022 بتا3يخ  الدا3الشيضاء 
   BTP MOUFID EL OUJDI لشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
د3هم تقر3 ما    100.000 3أسمالها  

يلي : 
5000 حصة إجتماعية  تفويت   -
حنا0  املديك  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد الغليظ مفيد . 
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 
اإلسـتـثـنـائي املنعقد في الدا3الشيضاء 
 BTP لشركة    20/22/2022 بتا3يخ 
ذات  شركة   MOUFID EL OUJDI
3أسمالها  املحدودة  املسؤولية 

100.000 د3هم تقر3 ما يلي:
الحصص  تفويت  إقرا3   -

اإلجتماعية.
اسـتـقـالـة الـسـيـدة املديك حنا0   -

مـن مـهـامـها كـمـسـيـرة للـشـركـة.
- تغيير الفصول  6 ، 7 من القـانو0 

األسا�صي .  
- املصادقة على القانو0 األسا�صي 

الجديد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
بتا3يخ 2022/02/08   بالدا3الشيضاء  

تحت 3قم 825922.
بيا0 مختصر

574 P

TIFLE SAGHIR شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اإلجتماعي الدا3الشيضاء 

اقامة بستا0

 ecol –حي الهدى الزنقة 22 اكول

20050

الدا3الشيضاء.

سجل تجا3ي عدد : 002922

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

07 دجنبر 2022 تم تعيي0  املؤ3خ في 

الراكبي  مسير اخر للشركة السيد)ة( 

لعزيزة ،

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

 809272 3قم  تحت   2022 يناير 

سجل التجا3ي 002922.

575 P

SI DANTE

تحويل املقر االجتماعي
مؤ3خ  عرفي  عقد  بموجب 

 2022 فبراير    28 يوم  بالشيضاء 

ومسجل بنفس املدينة قر3ت شركة

SI DANTE شركة محدودة املهام  

ذات  د3هم   200.000 و3أسمالها 

املقر  الرئي�صي : 1 زنقة موالي محمد 

الشعمراني  الدا3 الشيضاء

ما يلي: 

- تحويل املقر االجتماعي إلى: 

الدا3  شا3ع محمد الخامس    97

الشيضاء

القانو0  من   4 املادة  تعديل   -

األسا�صي للشركة

إعادة صياغة النظام األسا�صي   -

للشركة

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

التجا3ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

بالشيضاء يوم  20/02/2022  و تحت 

3قم 827256.
للنشر والشيا0.

576 P

GALILEO DESIGN
SARL

شركة محدودة املسؤولية

3أسمالها 10.000 د3هم

مقرها االجتماعي اقامة الفردو2 

GH19 العما3ة 200 الشقة 22 - 

األلفة - الدا3 الشيضاء

RC n° 280067

PATENTE : 26092022

I.F. : 20028759

تصفية الشركة
بموجب عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 4 

ما23 2022 قر3 الشركاء املذكو3و0  :

تعريفه  بطاقة  3شيد  بنطاهر 

.GK28602

تعريفها  بطاقة  الهام  سميحي 

.BK220222

للشركة املذكو3ة أعاله ما يلي :

تصفية الشركة.

قر3 الشركاء تعيي0 السيد بنطاهر 

3شيد للقيام بالتصفية.

اقامة   : هو  التصفية  مقر 

الفردوGH19 2 العما3ة 200 الشقة 

22 - األلفة - الدا3 الشيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة التجا3ية بالدا3 

تحت   2022 ما23   22 في  الشيضاء 

3قم 806009.

577 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

 TRE LIONI  SARL D’AU
طري ليوني

3اسمالها  100.000  د3هم  

220 زاوية طريق اوالد زيا0 وزنقة 

اصوا0 الشقة 3قم 7

الطابق الرابع الشيضاء. السجل 

التجا3ي 020.292

قفل التصفية   
العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 

في  املؤ3خ  للشركة  االستثنائي 

بمقرها  واملنعقد   07/22/2022

االجتماعي تقر3 ما يلي : 

املصادقة على عملية التصفية   -
واإلعال0 عن قفلها 

عمر  الشركة   مصفي  إبراء   -
صالحة االبراء التام

بالـمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
3قم   تحت  بالشيضاء  التجا3ية 

809070 بتا3يخ  29/02/2022.
مقتطف و بيا0 

578 P

 JARDITEC
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

برأ2 مال 200،000.00 د3هم
املكتب الرئي�صي: تجزئة منا3ة الطابق 
1الشقة  9 ليساسفة الدا3 الشيضاء

حل الشركة في وقت مشكر
تعيي0 املصفي

تثبيت مقر تصفية الشركة
العام  الجمع  أحكام  بموجب 
 ،02/05/2022 بتا3يخ  االستثنائي 

تقر3:
وفًقا  للشركة  املشكر  الحل   -  1
األسا�صي  النظام  من   15 للمادة 

للشركة ؛
الرزاق  عشد  السيد  تعيي0   -  2

شقشوب املصفي الوحيد.
 
ً
أ0 يكو0 مقر التصفية ثابتا  -  2

على نفس عنوا0 الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

25/22/2022 برقم 807025.
579 P

MIDISO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وبشريك واحد
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
املنعقد بتا3يخ 8 فبراير 2022 قر3 ما 

يلي :
الحل املسشق للشركة.

تعيي0 السيدة صفاء بانا كمصفية 
للشركة.

 : املقر االجتماعي   : مقر التصفية 
عما3ة 20 شقة 8 زنقة موالي احمد 

لوكيلي حسا0 الرباط.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجا3ية بالرباط 

3قم  تحت   2022 ما23   8 بتا3يخ 

.222700

580 P

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 UNION DES PECHEURS DU

GRAND MAGHREB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شا3ع العركوب 3قم 7720-01 

صندوق البريد 3قم 146، 72000، 

الداخلة املغرب

 UNION DES PECHEURS DU

GRAND MAGHREB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية - 71000 بوجدو3 املغرب.

تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.541

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 ما23   22 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

 KBA شركة  )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   HOLDING 600

حصة لفائدة السيد   900 من أصل 

 ATLANTIC HARVEST شركة  )ة( 

بتا3يخ 22 ما23 2022.

الهادي  عشد  )ة(  السيد  تفويت 

اما3 100 حصة اجتماعية من أصل 

)ة( شركة  100 حصة لفائدة السيد 

 22 بتا3يخ   ATLANTIC HARVEST

ما23 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   17 بتا3يخ  بالعيو0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 222.

1I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 UNION DES PECHEURS DU
GRAND MAGHREB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي0 مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شا3ع العركوب 3قم 7720-01 
صندوق البريد 3قم 146، 72000، 

الداخلة املغرب
 UNION DES PECHEURS DU

GRAND MAGHREB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية - 71000 بوجدو3 املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.541
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي0  املؤ3خ في 22 ما23 2022 
اما3  مسير جديد للشركة السيد)ة( 

عشد الهادي كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   17 بتا3يخ  بالعيو0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 222.

2I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

GENETRAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شا3ع العركوب 3قم 7720-01 
صندوق البريد 3قم 146، 72000، 

الداخلة املغرب
GENETRAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها االجتماعي حي السالم 

ا شا3ع احمد باحنيني 3قم 14 - 
72000 الداحلة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.14547

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   14 في  املؤ3خ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 - والشقوليات  الحشوب  تسويق   -
تسويق جميع علف املاشية - تسويق 
 ، األشجا3 والنشاتات وبراعم النخيل 
 ، معدات اآلبا3   ، نقل علف املاشية 
تركيب نظام كهروضوئي ، التو3يدات 
بواسطة  واملعدات  التركيب   ،
 ، الشمسية  الطاقة  مجموعات 
وتشغيل  وتركيب  النقل   ، التو3يد 
الكهربائية  واملضخات  املولدات 
وتو3يد خزانات   ، اآللية  واملضخات 
 ، الشناء  وأعمال   ، املرنة  املياه 
وتطوير وإصالح   ، وفتح   ، والصيانة 
أنواع  جميع  وإصالح   ، املسا3ات 

املعدات..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتا3يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 222/2022.
2I

FIGENOUV

AB MANIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIGENOUV
شا3ع النصر عما3ة 16 شقة 2 ديو3 

السالم ، 50050، مكنا2 املغرب
AB MANIRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 
اال3�صي 3قم 022 الشطر 4 حي 
االما0 - 50050 مكنا2 املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.27079
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   14 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
اسماعيل  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   1.600 بوسحابة 
من أصل 1.600 حصة لفائدة السيد 
 14 بتا3يخ  العالي بوسحابة  عشد  )ة( 

دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1114.

4I

FIGENOUV

AB MANIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

FIGENOUV
شا3ع النصر عما3ة 16 شقة 2 ديو3 

السالم ، 50050، مكنا2 املغرب
AB MANIRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 
اال3�صي 3قم 022 الشطر 4 حي 
االما0 - 50050 مكنا2 املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.27079
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
14 دجنبر 2020 تم تعيي0  املؤ3خ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بوسحابة عشد العالي كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1114.

5I

FIGENOUV

AB MANIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FIGENOUV
شا3ع النصر عما3ة 16 شقة 2 ديو3 

السالم ، 50050، مكنا2 املغرب
AB MANIRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوا0 مقرها االجتماعي الطابق 
اال3�صي 3قم 022 الشطر 4 حي 

االما0 - 50050 مكنا2 .
تحويل الشكل القانوني للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.27079
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بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 14 دجنبر 2020 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات  محدودة  مسؤوولية  ذات 

الشريك الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1114.
6I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

GLOBAL VIEW SURVEY
شركة ذات مسؤوولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°29 ,2 ER
 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
GLOBAL VIEW SURVEY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي القد2 
تجزىة الراحة 3قم 225 العيو0 - 

70000 العيو0 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
00202

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL VIEW SURVEY
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطشوغرافي  الفني  والتحليل  املراقشة 
في  الوا3دة  األحكام  جميع  إطا3  في 

القانو0 3قم 20-92.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 225 3قم  الراحة  تجزىة  القد2 

العيو0 - 70000 العيو0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد عياد بوتقلمونت 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عياد بوتقلمونت عنوانه)ا( 
الوحدة  تجزىة  و  بلوك   082 3قم 

العيو0 70000 العيو0 املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عياد بوتقلمونت عنوانه)ا( 
الوحدة  تجزىة  و  بلوك   082 3قم 

العيو0 70000 العيو0 املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   07 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 00202.

7I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

EL RINCON DE DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شا3ع العركوب 3قم 7720-01 

صندوق البريد 3قم 146، 72000، 

الداخلة املغرب

EL RINCON DE DAKHLA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

تاو3طة 3قم 02 الطابق السفلي - 

72000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20895

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RINCON DE DAKHLA

غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

وتسيير فندق

- إدا3ة وتشغيل املطاعم واملطاعم 

الجماعية.

- تشغيل مخبزة ، ومحل حلويات 

، وصالو0 آيس كريم وغرفة شاي ؛.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 - السفلي  الطابق   02 3قم  تاو3طة 

72000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بنمو�صى  امي0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنمو�صى  امي0  السيد 

حي القسم 01 شا3ع مو�صى بن نصير 

3قم 14 72000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنمو�صى  امي0  السيد 

حي القسم 01 شا3ع مو�صى بن نصير 

3قم 14 72000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا3يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 266/2022.

8I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

UNIVERS POISSON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

 AV EL WAHDA N°29 ,2 ER

 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC

UNIVERS POISSON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي السالم 
زنقة 26 3قم 49 الداخلة - 72000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20689

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS POISSON

تجهيز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والقشريات  األسماك  وحفظ 

والرخويات تجا3ة األسماك بالجملة. 

بعمليات  القيام  أسماك.  تاجر 

والتسويق  والتصدير  االستيراد 

والتجميد واملعالجة والتصدير لجميع 

الخضروات  الشحرية.  املنتجات 

واألغذية العامة وما إلى ذلك( ؛.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - الداخلة   49 3قم   26 السالم زنقة 

72000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد محمد الحضري 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الحضري عنوانه)ا( 

تا3ودانت  اساكي  تاستيفت  دوا3 

82252 تا3ودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الحضري عنوانه)ا( 

تا3ودانت  اساكي  تاستيفت  دوا3 

82252 تا3ودانت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتا3يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 228/2022.

9I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ATUNEROS DEL SUR
إعال0 متعدد القرا3ات

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شا3ع العركوب 3قم 7720-01 

صندوق البريد 3قم 146، 72000، 

الداخلة املغرب

ATUNEROS DEL SUR »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية السالم - 72000 الداخلة 

املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.0252

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 22 يناير 2029

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعديالت قانونيـة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتا3يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 225/2029.

10I

STE TIB COMPT SARL AU

INOMEAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شا3ع املرابطي0 وزنقة 

الشخا3ي إقامة بغدادي مكتب 3قم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

INOMEAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي طريق 

بودير تجزئة الطلحاوي 3قم 2 حي 

التينيس - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

28889

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INOMEAT

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصديرو توزيع وبيع األغذية الز3اعية 

واملنتجات الز3اعية..

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

حي   2 3قم  الطلحاوي  تجزئة  بودير 

التينيس - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مشلغ 3أسمال الشركة: 2.200.000 

د3هم، مقسم كالتالي:

 6.000  : 3ضوا0  بولحرير  السيد 
د3هم   600.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
السيد محمد بريش : 6.000 حصة 

بقيمة 600.000 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بولحرير 3ضوا0 عنوانه)ا( 
 2 3قم   1 الصفاء  زنقة  الربيع  حي 

60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  بريش  محمد  السيد 
60000 طنجة  مسنانة حومة االنا3ة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بولحرير 3ضوا0 عنوانه)ا( 
 2 3قم   1 الصفاء  زنقة  الربيع  حي 

60000 وجدة املغرب
عنوانه)ا(  بريش  محمد  السيد 
 60000 مسنانة حومة االنا3ة طنجة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 154.

11I

ACCOF

 HEALTHCARE FACILITIES
CONSULT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°2
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 HEALTHCARE FACILITIES

CONSULT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي فضاء 
أ2 الطابق 5 3قم 257 شا3ع 

محمد الخامس بلفيدير  - 20200 
الدا3الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.002002

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 06 أكتوبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

5 3قم 257 شا3ع  الطابق  أ2  »فضاء 

 20200  - بلفيدير   محمد الخامس 

حي   504« إلى  املغرب«  الدا3الشيضاء 

الحاج فتاح طابق اال3�صي ليساسفة 

الدا3الشيضاء   20222  - حي الحسني 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

نونبر 2022 تحت 3قم 29698.

22I

سل سوليسيو0

ميتافيرسو فوتوير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سل سوليسيو0

تجزئة البساتي0 شا3ع الشلح 3قم 289 

، 90000، طنجة املغرب

ميتافيرسو فوتوير شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اكزناية 

التجزئة 3قم 200 الطابق األ3�صي 

3قم 1 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225025

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ميتافيرسو فوتوير.
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صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األحذية الجلدية استيراد و تصدير.

اكزناية   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
األ3�صي  الطابق   200 3قم  التجزئة 

3قم 1 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   1.000  : السيدة زاير هند 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  هند  زاير  السيدة 
 90000  07 3قم   222 زنقة  بنكيرا0 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  هند  زاير  السيدة 
 90000  07 3قم   222 زنقة  بنكيرا0 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252075.

22I

ACCOF

M&S GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°2
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
M&S GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 1100 
شا3ع القد2 كازا نير شو3 با3ك شو3 

1 سيدي معروف - 20270 الدا3 
الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.265202

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 02 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شو3  نير  كازا  القد2  شا3ع   1100«
با3ك شو3 1 سيدي معروف - 20270 
»مركز  إلى  املغرب«  الشيضاء  الدا3 
اشراق اقامة 3قم 15 مكتب 3قم 11 
 20220  - طريق الجديدة ليساسفة 

الدا3 الشيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 
3قم  تحت   2022 يناير   19

.2222/809209
14I

CAB ADVICE

RAHMANTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شا3ع محمد الخامس عما3ة 3قم 
208 الطابق األول شقة 3قم 2 ، 

16000، سيدي قاسم املغرب
RAHMANTRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي توطي0 
عما3ة 3قم 208 شقة 3قم 2 الطابق 
األول شا3ع محمد الخامس - 16000 

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
29095

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAHMANTRA

أألشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
متنوعة و الشناء

التجا3ة.
توطي0   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الطابق   2 عما3ة 3قم 208 شقة 3قم 
األول شا3ع محمد الخامس - 16000 

سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مبروك  اد3يس  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مبروك  اد3يس  السيد 
دوا3 الشكا3ة املساعدة 20200 سيدي 

سليما0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مبروك  اد3يس  السيد 
دوا3 الشكا3ة املساعدة 20200 سيدي 

سليما0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 االبتدائية بسيدي قاسم بتا3يخ 

ما23 2022 تحت 3قم 202.
15I

مكتب الدكتو3 العشودي عشد العزيز خشير قضائي في 

املحاسشة على الصعيد الوطني

بالص بني مكة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الدكتو3 العشودي عشد العزيز 
خشير قضائي في املحاسشة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدا0 الفروسية 
سابقا امام مخبزة 3وزالي بجانب 

اقامة الفردو2 الطابق االول فا2 ، 
20000، فا2 املغرب

بالص بني مكة شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول املكتب 2 عما3ة مكاتب الخبراء 
شا3ع ولي العهد ملعب الخيل فا2 - 

20000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
71669

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
بالص   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بني مكة.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي .
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
االول املكتب 2 عما3ة مكاتب الخبراء 
شا3ع ولي العهد ملعب الخيل فا2 - 

20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد العشودي عشد العزيز : 500 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : الحسن  العشودي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عشد  العشودي  السيد 
زنقة الشهامة طريق   228 عنوانه)ا( 
فا2   20000 فا2  السمن  عي0 

املغرب.
السيد العشودي الحسن عنوانه)ا( 
3قم 1 شا3ع اللة سلمى شقة 5 املدينة 
الجديدة فا2 20000 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عشد  العشودي  السيد 
زنقة الشهامة طريق   228 عنوانه)ا( 
فا2   20000 فا2  السمن  عي0 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2280.
16I
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STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

BENHAMMI EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شا3ع عالل ابن عشد 

هللا 3قم 22 الريش ، 52000، الريش 

املغرب

 BENHAMMI EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي قصر 

بوخلوف الريش - 52000 الريش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2099

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BENHAMMI EQUIPEMENT

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة أو الشناء،حفر االبا3.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الريش   52000  - الريش  بوخلوف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حمو    الشركي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد الشركي حمو   
غشت   20 حي  الربيع  ام  زنقة   40

الريش   52000 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد الشركي حمو   
غشت   20 حي  الربيع  ام  زنقة   40

الريش   52000 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 54.

17I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

EL BOUKILI OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شا3ع عالل ابن عشد 

هللا 3قم 22 الريش ، 52000، الريش 

املغرب

EL BOUKILI OPTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 شا3ع 

يوسف بن احمد تاشفي0 الريـــــش  - 

52000 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2097

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOUKILI OPTIC

غرض الشركة بإيجاز : نضا3اتي.
عنوا0 املقر االجتماعي : 22 شا3ع 
 - يوسف بن احمد تاشفي0 الريـــــش  

52000 الريش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : الحميد   عشد  الشوكيلي  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحميد   عشد  الشوكيلي  السيد 
حي  مولي  ايت  زنقة   01 عنوانه)ا( 
الريش   52000 الريش  تاحمدانت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحميد   عشد  الشوكيلي  السيد 
حي  مولي  ايت  زنقة   01 عنوانه)ا( 
الريش   52000 الريش  تاحمدانت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 52.

28I

omnium management

 GEST DRIVER MONDIAL
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

20200، fes maroc
 GEST DRIVER MONDIAL

SERVICES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي متجر 3قم 
1 قطعة 220 تجزئة هشة طريق 

صفرو فا2 - 20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

67262

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 GEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DRIVER MONDIAL SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : بيع االالت 

املعلوماتية.

بيع أدوات املكتبية.

االشغال املختلفة او الشناء

مقاول في أمن للمشاني العامة أو 

الخاصة

مقاول في التنظيف

التداول.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
1 قطعة 220 تجزئة هشة طريق  3قم 

صفرو فا2 - 20000 فا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الكدا3ي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الكدا3ي عنوانه)ا( 
22 زنقة 8 حي واد فا2 فا2 20000 

فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الكدا3ي عنوانه)ا( 
22 زنقة 8 حي واد فا2 فا2 20000 

فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   16 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2858.

19I
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le partenaire fiscal

VILLART.NET
إعال0 متعدد القرا3ات

le partenaire fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق 2 3قم 

6 عما3ة البركة، 90000، طنجة 
املغرب

VILLART.NET »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 22 شا3ع 
كا3نوط ,إقامة االو23 ,الطشقة 
الرابعة ,مكتب 3قم 4  - 90000 

طنجة املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.27025

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 10 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
مال  3أ2  3فع  على مايلي:  
إلى  د3هم   100.000,00 الشركة من 
بإصدا5283  252.800,00د3هم 
د3هم   100 فئة  من  جديدة  حصة 
للواحدة. مع تخصيص عالوة إصدا3 
يتم  د3هم   )296,200.00( بقيمة 
 .
ً
نقدا بالكامل  ودفعها  بها  االكتتاب 

باسم السيد كولو بيير فرن�صي لويس 
و قشوله من قشل الجمع العام كشريك 

جديد. 
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيي0 السيد كولو بيير فرن�صي لويس 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  غابرييل 

محدودة الى جانب باقي املسيرين.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 
االنصشة :تتوزع كاالتي :السيد هيرفي 
,السيدة  د3هم   70.000,00 بيشيت 
و  د3هم   20.000,00 بيشيت  جوانا 
 52.800,00 غابرييل  كولو  السيد 

د3هم .
على  ينص  الذي   :7 3قم  بند 
مشلغ  في  املال  3أ2  حدد  مايلي: 
,مقسم إلى2528  252.800,00د3هم 
للحصة,  د3هم   100 بقيمة  حصة 

هيرفي  السيد  كاالتي  موزعة 
جوانا  ,السيدة  حصة   700 بيشيت 
كولو  السيد  و  حصة   200 بيشيت 

غابرييل528 حصة.
بند 3قم 22: الذي ينص على مايلي: 
فرن�صي  بيير  كولو  السيد  التسيير: 
ملدة  للشركة  مسيرا  غابرييل  لويس 
غير محدودة الى جانب باقي املسيرين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252550.
20I

STE TIB COMPT SARL AU

TD ARCHI AND CREA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شا3ع املرابطي0 وزنقة 

الشخا3ي إقامة بغدادي مكتب 3قم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

TD ARCHI AND CREA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 22 

زنقة الدا3 الشيضاء الطابق الثاني - 
60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.25602
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3 حل   2022 يناير   22 املؤ3خ في 
TD ARCHI AND CREA شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 3أسمالها  مشلغ  الوحيد 
 22 اإلجتماعي  د3هم وعنوا0 مقرها 
 - الثاني  الطابق  زنقة الدا3 الشيضاء 
60000 وجدة املغرب نتيجة لتوقف 

نشاط الشركة.
و عي0:

السيد)ة( دعاء توفيق و عنوانه)ا( 
محمد  بنعودة  شا3ع  االندلس  حي 
املغرب  وجدة   60000  1 الرقم 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

زنقة   22 وفي   2022 يناير   22 بتا3يخ 
الدا3 الشيضاء الطابق الثاني - 60000 

وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252.
22I

derkaoui ahmed

STE RIFSAD SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra
 N 209 hay essalam bloc G
 khenifra، 50000، khenifra

Maroc
STE RIFSAD SARL-AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 
11 3قم 22 حي الحسن - 54000 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
0205

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIFSAD SARL-AU
مفاوضة   : غرض الشركة بإيجاز 

-اشغال مختلفة.
 11 زنقة   : عنوا0 املقر االجتماعي 
3قم 22 حي الحسن - 54000 خنيفرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 1000 املود  محمد  زاو3  السيد 
حصة )كلها( عنوانه)ا( زنقة القرويي0 
3قم 922 حي غرناطة 54450 مريرت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زاو3 محمد املود عنوانه)ا( 
922 حي غرناطة  زنقة القرويي0 3قم 

54450 مريرت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بخنيفرة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 15.
22I

CABINET BADREDDINE

FRUITS BLADI EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

3قم 1 ، 0، مراكش املغرب
FRUITS BLADI EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : دوا3 
القايد جماعة حربيل - 40000 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.92267

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
15 فبراير 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 
شركة   FRUITS BLADI EXPORT
مشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 
مقرها اإلجتماعي دوا3 القايد جماعة 
املغرب  مراكش   40000  - حربيل 
من   25 و   20 نتيجة لطشقا للشندين 

القانو0 االسا�صي للشركة.
و عي0:

السيد)ة( يونس فاتح و عنوانه)ا( 
و3زازات   *  1499 3قم  الوحدة  حي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
دوا3  وفي   2022 فبراير   15 بتا3يخ 
 40000  - حربيل  جماعة  القايد 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222050.
22I

CABINET BADREDDINE

BABA HAKKI TRAVAUX
إعال0 متعدد القرا3ات

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

3قم 1 ، 0، مراكش املغرب
BABA HAKKI TRAVAUX »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: دوا3 
أمجدول جماعة ثالث نيعقوب 
الحوز - 40000 مراكش املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.20659
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 22 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  شركاء  قر3   : شريك  وفاة 
توزيع حصص املتوفي السيد وحما0 
ابراهيم بعد الوفاة بتا3يخ 22 دجنبر 
2022 ٬ لفائدة الو3ثة السيد وحما0 
حسن ب 966 حصة٬ السيد وحما0 
السيد  966 حصة٬  عشد اللطيف ب 
حصة   966 ب  الحق  عشد  وحما0 
 966 الكشير ب  ٬السيد وحما0 عشد 
ب  خدوج  وحما0  ٬السيدة  حصة 
السيدة وحما0 فاطمة  حصة٬   082
وحما0  االنسة  حصة٬   082 ب 
السيدة  حصة٬   082 ب  حفيظة 
حصة٬   927 ب  فاطمة  الرحماني 
 2250 والسيدة أوتغزوت عويش ب 
حصة   7500 بمجموع  أي  ٬حصة 
حصة   966 ب  التيرع  و  اجتماعية٬ 
التبرع ب  من السيد وحما0 حسن٬ 
حصة من السيد وحما0 عشد   966
٬التبرع ب966  الحق املمثلة بوالدته 

حصة من السيد وحما0 عشد الكشير 
املمثلة بوالدته ٬التبرع ب 082 حصة 
املمثلة  حفيظة  وحما0  االنسة  من 
من  حصة   082 ب  التبرع  بوالدتها٬ 
السيدة وحما0 خدوج٬ التبرع ب 082 
فاطمة٬  وحما0  السيدة  من  حصة 
السيدة  من  حصة   927 ب  التبرع 
 2250 ٬و التبرع ب  الرحماني فاطمة 
حصة من السيدة أوتغزوت عويش 
لفائدة  حصة   6520 بمجموع  ٬أي 
الدي  اللطيف  عشد  وحما0  السيد 

وافق على مجموع التبرعات .
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
بعد وفاة   : تعيي0 مسير ثاني للشركة 
السيد وحما0 ابراهيم قر3 الشركاء 
القديم  املسير  في  ثقتهم  بتجديد 
السيد حسن وحما0 وتعيي0 السيد 
ثاني  كمسير  اللطيف  عشد  وحما0 
للشركة ملدة غير محددة مع االمضاء 

املنفصل .  
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم *: الذي ينص على مايلي: 

*
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222009.
20I

le partenaire fiscal

TANGER SHOES
إعال0 متعدد القرا3ات

le partenaire fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق 2 3قم 

6 عما3ة البركة، 90000، طنجة 
املغرب

TANGER SHOES »شركة 
املساهمة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 72 شا3ع 
الواليات املتحدة, مرشا0 - 90000 

طنجة املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.8002

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 11 ماي 2998

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
إلى شركة ذات  من شركة مساهمة 
إنشاء  دو0   ، املحدودة  املسؤولية 

شخص معنوي جديد.
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
الحي  عشد  املرني�صي  السيد  تعيي0 
مسيرين  بوبكر,  املرني�صي  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 1 : الذي ينص على مايلي: 
الشكل القانوني للشركة: شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 
على  ينص  الذي   :22 3قم  بند 
مايلي: التسيير : السيد املرني�صي عشد 
الحي والسيد املرني�صي بوبكر, مسيرين 

للشركة ملدة غير محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   27 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2998 تحت 3قم 9227.
25I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DREAM A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا3ع مو3يتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

DREAM A شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 57 شا3ع 
مو3يتانيا صندوق البريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222267

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DREAM A

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع املشاني املفروشات.

57 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 

 -  2609 البريد  صندوق  مو3يتانيا 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : تسابت  سليم  إسالم  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

تسابت  سليم  إسالم  السيد 

عنوانه)ا( الجزائر - - -.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

تسابت  سليم  إسالم  السيد 

عنوانه)ا( الجزائر - - -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222578.

26I

سل سوليسيو0

سونطر أجيال بريفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سل سوليسيو0

تجزئة البساتي0 شا3ع الشلح 3قم 289 

، 90000، طنجة املغرب

سونطر أجيال بريفي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

االد3يسية زنقة طا3ق زياد 3قم 

64 الطابق 2 و 2 - 90000 طنجة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
225027

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سونطر 

أجيال بريفي.
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املوازية  واألنشطة  اللغوي  التد3يب 

األخرى.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 64 3قم  زياد  طا3ق  زنقة  االد3يسية 
الطابق 2 و 2 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 170  : السيد مصطفى القدو3ي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
الفيكيكي  جالل  محمد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   165  :

للحصة.
السيد محمد دوا2 : 165 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
القدو3ي  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا( البرانص 1 زنقة ابن حشو2 

3قم 2 90000 طنجة املغرب.
الفيكيكي  جالل  محمد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة البساتي0 شا3ع الشلح 

3قم 289 90000 طنجة املغرب.
السيد محمد دوا2 عنوانه)ا( حي 
بنكيرا0 زنقة 2 مكر3 3قم 52 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
القدو3ي  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا( البرانص 1 زنقة ابن حشو2 

3قم 2 90000 طنجة املغرب

الفيكيكي  جالل  محمد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة البساتي0 شا3ع الشلح 

3قم 289 90000 طنجة املغرب
السيد محمد دوا2 عنوانه)ا( حي 
بنكيرا0 زنقة 2 مكر3 3قم 52 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252076.
27I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

TEAM FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°29 ,2 ER
 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
TEAM FISH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة 3قم 1670 الداخلة - 

72000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20762
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TEAM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FISH
معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والقشريات  األسماك  وحفظ 
لألسماك  الجملة  تجا3ة  والرخويات 
باالستيراد  يقوم  أسماك  تاجر 
والتجميد  والتسويق  والتصدير 
واملعالجة والتصدير لجميع املنتجات 
عن  نيابة  الشضائع  نقل  الشحرية 
التجهيز  مصانع  تشغيل  اآلخرين 

السمكية  املنتجات  على  والحفاظ 
االستز3اع  املال  3أ2  في  واملشا3كة 
وتجهيز وتطوير وإنتاج جميع منتجات 
وكذلك  البستنة  وتسويق  البستنة 
الحمضيات  وز3اعة  األشجا3  ز3اعة 
املنتجات  جميع  وتصدير  واستيراد 
املنتجات  أو  الطشيعية  واألصناف 
املصنعة املغربية أو األجنبية وجميع 
التسمية  بها من قشل  املواد املصرح 

الجمركية املغربية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الوحدة 3قم 1670 الداخلة - 72000 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : السيد يوسف زمد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد موالي الحسي0 كروم : 500 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زمد  يوسف  السيد 
السعادة  اقامة   2 شقة   179 عما3ة 
2 حي املحمدي اكادير 86255 انزكا0 

املغرب.
كروم  الحسي0  موالي  السيد 
الزنقة  اوفال  تكمي  حي  عنوانه)ا( 
انزكا0  الدشيرة   26 الرقم   2206

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زمد  يوسف  السيد 
السعادة  اقامة   2 شقة   179 عما3ة 
2 حي املحمدي اكادير 86255 انزكا0 

املغرب
كروم  الحسي0  موالي  السيد 
الزنقة  اوفال  تكمي  حي  عنوانه)ا( 
انزكا0  الدشيرة   26 الرقم   2206

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتا3يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 270/2022.

28I

ADL SERVICE

ادل سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADL SERVICE

 RUE SOUMAYA IMM 82

 EME ETAGE N°0 QUARTIER

 PALMIER ، 25000،

CACASABLAN MAROC

ادل سرفيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

عما3ة 82 طابق 4 حي بالمي - 20220 

الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520895

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

ادل   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سرفيس.

آلتجهيز و   : غرض الشركة بإيجاز 

اشغال الشناء.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 - 4 حي بالمي  سمية عما3ة 82 طابق 

20220 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : منير  الشدوي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  منير  الشدوي  السيد 
الرقم   28 عما3ة   2 ديا3 االندلس مج 
الشيضاء  الدا3   27282 بوسكو3ة   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  منير  الشدوي  السيد 
الرقم   28 عما3ة   2 ديا3 االندلس مج 
الشيضاء  الدا3   27282 بوسكو3ة   2

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8268.
29I

EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

STE LIBRO-SUPER.
ALIMENTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 EXPERTISE AUDIT AND
ACCOUNTANCY

3قم 20 زنقة محمد الكغاط شقة 2 
فا2 ، 20000، فا2 املغرب

STE LIBRO-SUPER.
ALIMENTATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 220 
تجزئة القد2 طابق أ3�صي والد داود 

- 20000 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
1995

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIBRO-SUPER.ALIMENTATION
التغدية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 220 
تجزئة القد2 طابق أ3�صي والد داود 

- 20000 تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد وديع عاللة : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وديع عاللة عنوانه)ا( والد 
تاونات   20000 تاونات  مركز  داود 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وديع عاللة عنوانه)ا( والد 
تاونات   20000 تاونات  مركز  داود 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   08 االبتدائية بتاونات بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 628.
20I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

RUAN LIYANG IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شا3ع العركوب 3قم 7720-01 
صندوق البريد 3قم 146، 72000، 

الداخلة املغرب
RUAN LIYANG IMPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

العركوب 3قم 7720-01 - 72000 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
20922

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 RUAN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. LIYANG IMPORT
تجهيز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  وتصدير  واستعادة 

السمكية الثانوية.
- استعادة مخلفات األسماك.

- جمع ومعالجة وتسويق وتصدير 
مخلفات األسماك.

- تجميد ومعالجة وتصدير جميع 
منتجات املأكوالت الشحرية الطازجة 

واملجمدة.
- تشغيل املصانع ملعالجة وحفظ 
واكتساب  السمكية  املنتجات 
حصص في جميع الصناعات املماثلة 

أو ذات الصلة ؛.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 72000  -  02-7720 3قم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   RUAN LI : 500 السيدة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد ZHU KEJUN : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   RUAN LI السيدة 

الصي0 100000 - الصي0.
عنوانه)ا(   ZHU KEJUN السيد 

الصي0 100000 - الصي0.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   ZHU KEJUN السيد 

الصي0 100000 - الصي0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا3يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 280/2022.
22I

FIGENOUV

YABITAF TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV

شا3ع النصر عما3ة 16 شقة 2 ديو3 

السالم ، 50050، مكنا2 املغرب

YABITAF TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 155 

متجر 3قم 1 تجزئة جنا0 مكنا2 2 - 

50050 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

55609

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YABITAF TRAVAUX

: -2اشغال  غرض الشركة بإيجاز 

االنعاش   2- مختلفة واشغال الشناء 

العقا3ي.
عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 155 

متجر 3قم 1 تجزئة جنا0 مكنا2 2 - 

50050 مكنا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : هللا  عشد  بنصر  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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بنصر عشد هللا عنوانه)ا(  السيد 
 50050 الزيتو0  3ياض   490 3قم 

مكنا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنصر عشد هللا عنوانه)ا(  السيد 
 50050 الزيتو0  3ياض   490 3قم 

مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 882.

22I

EL MARSA CONSEIL

 JELAR TRANS ET
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
حي القد2 شا3ع الشعت ، 70000، 

العيو0 املغرب
jelar trans et logistique شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الحي 
الحسني ملتقى زنقة تلمزو0 الرقم 
22 العيو0 - 70000 العيو0 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
40599

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 jelar  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. trans et logistique
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي و الدولي لجميع الشضائع .

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الرقم  تلمزو0  زنقة  ملتقى  الحسني 
22 العيو0 - 70000 العيو0 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الوالي  الخما3  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الوالي  الخما3  السيد 
 1 11بلوك  3قم   1 الخروبة العامرية 

بني مالل 70000 العيو0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الوالي  الخما3  السيد 
 1 بلوك   11 1 3قم  الخروية العامرية 

بني مالل 70000 العيو0 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 602/2022.
22I

FIDUTRACO CONSULTING

Wide Agro Trading
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2022، 2

CASABLANCA MAROC
Wide Agro Trading شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 22 الطابق الرابع - 
2220 الدا3الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
520259

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 Wide  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Agro Trading

غرض الشركة بإيجاز : تاجر.
زنقة   2  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 - الطابق الرابع   22 الصنوبر الشقة 

2220 الدا3الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   25  : ايمن عشايشو  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   25  : السيد ايوب مرو3ي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   25  : ملي0  ياسي0  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   25  : قرة  اميمة  السيدة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عشايشو  ايمن  السيد 

 15 شقة   1 ياسر  اقامة   88/87

مكنا2   - الشرف  تجزئة   4 الطابق 

املغرب.

عنوانه)ا(  مرو3ي  ايوب  السيد 
 - الجد  بالد  حي   10 زنقة   08 3قم 

اسفي املغرب.

السيد ياسي0 ملي0 عنوانه)ا( مركز 

موالي بوعزة - خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا(  قرة  اميمة  السيدة 

ويسال0   -  208 3قم  كاديم  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسي0 ملي0 عنوانه)ا( مركز 

موالي بوعزة - خنيفرة املغرب

عنوانه)ا(  مرو3ي  ايوب  السيد 
 - الجد  بالد  حي   10 زنقة   08 3قم 

اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يناير 2022 تحت 3قم 820592.

20I

fudben

 ESAPACE ANNAJAH شركة
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fudben
-72شا3ع املسيرة الناظو3، 62000، 

الناظو3 املغرب
 ESAPACE ANNAJAH SARL شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمرا0 3قم 655 سلوا0 سلوا0 

62702 إ قليم الناظو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22687
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ESAPACE ANNAJAH SARL
غرض الشركة بإيجاز : -بيع املواد 

الغدائية بالجملة.
النقل  العمليات  جميع  -إنجاز 

الشضائع للغير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
سلوا0  سلوا0   655 3قم  العمرا0 

62702 إ قليم الناظو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 200  : الحسي0  لكموش  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 220  : أمحمد  لكموش  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد لكموش عشدالكريم : 220 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة .
 200  : الحسي0  لكموش  السيد 

بقيمة 20.000 د3هم.
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 220  : أمحمد  لكموش  السيد 
بقيمة 22.000 د3هم.

السيد لكموش عشدالكريم : 220 
بقيمة 22.000 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لكموش الحسي0 عنوانه)ا( 
1 سلوا0  شا3ع محمد الخامس 3فم 

62702 الناظو3 املغرب.
السيد لكموش أمحمد عنوانه)ا( 
1 سلوا0  شا3ع محمد الخامس 3فم 

62702 الناظو3 املغرب.
عشدالكريم  لكموش  السيد 
عنوانه)ا( -92شا3ع خالد ابن الوليد 

62000 الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لكموش الحسي0 عنوانه)ا( 
1 سلوا0  شا3ع محمد الخامس 3فم 

62702 الناظو3 املغرب
السيد لكموش أمحمد عنوانه)ا( 
1 سلوا0  شا3ع محمد الخامس 3فم 

62702 الناظو3 املغرب
عشدالكريم  لكموش  السيد 
عنوانه)ا( -92شا3ع خالد ابن الوليد 

62000 الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 10 فبراير 

2022 تحت 3قم 226.
25I

FIDUTRACO CONSULTING

LEORA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2022، 2

CASABLANCA MAROC
LEORA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 7 اقامة 
3امي زنقة سشة - الطابق 2 مكتب 

3قم 8 - - الدا3الشيضاء املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.269522

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3 حل   2022 يناير   28 املؤ3خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 10.000 3أسمالها  مشلغ    LEORA

 7 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 

 2 الطابق   - سشة  زنقة  3امي  اقامة 

مكتب 3قم 8 - - الدا3الشيضاء املغرب 

نتيجة ل : عدم مردودية نشاطها.

فيال  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - - 156 شاطئ التيالل سيدي 3حال 

الدا3الشيضاء املغرب. 

و عي0:

و  جانيت  ما3ك  السيد)ة( 

التيالل  شاطئ   156 فيال  عنوانه)ا( 

املغرب  الدا3الشيضاء   - سيدي 3حال 

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 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825206.

26I

CABINET BAHMAD

SOCIETE BAYANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عما3ة د 1 شقة 

ب 22 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عما3ة د 1 شقة 

ب 22 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

SOCIETE BAYANA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي إقامة 

مراكش بالزا عما3ة د1 شقة ب 22، 

جليز 40000 -مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.222022

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 06 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة  »إقامة مراكش بالزا عما3ة د1 
 - -مراكش   40000 جليز   ،22 ب 
»دائرة  إلى  املغرب«  مراكش   40000
النخيل مكا0 مسمى النخيل الطابق 
2ج  3قم  ج2-  إقامة  من  السفلي 
مراكش   40000  -  «  -570 »النخيل 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222005.

27I

G.MAO.CCF

STE AGRI BOUZNAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 20

 NOUVELLE ، 20000، FES
MAROC

STE AGRI BOUZNAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 022 زنقة 
6 حي النماء الطابق األول بنسودة  
فا2 022 زنقة 6 حي النماء الطابق 
األول بنسودة  فا2 20000 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

72622
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRI BOUZNAD
غرض الشركة بإيجاز : - تصدير و 

استيراد املنتوجات الز3اعية.

-تشغيل أو تطوير جميع املمتلكات 
الز3اعية والحدائق الز3اعية

وتغليف  وتكييف  -تحضير 
املنتجات الز3اعية.

عنوا0 املقر االجتماعي : 022 زنقة 
بنسودة   األول  الطابق  النماء  حي   6
الطابق  6 حي النماء  زنقة  فا2 022 
فا2   20000 فا2  بنسودة   األول 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أيوب  بوزناد  السيد 
220 زنقة 17 حي مسيرة فا2 20000 

فا2 املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  بوزناد  السيد 
220 زنقة 10 حي مسيرة فا2 20000 

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أيوب  بوزناد  السيد 
220 زنقة 17 حي مسيرة فا2 20000 

فا2 املغرب
عنوانه)ا(  محمد  بوزناد  السيد 
220 زنقة 10 حي مسيرة فا2 20000 

فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2222/22.
28I

زايو كلوبال

زايو كلوبال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

زايو كلوبال
الشقة السفلية، زنقة بلغراد، زايو ، 

62900، زايو املغرب
زايو كلوبال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الشقة 

السفلية، زنقة بلغراد، زايو - 62900 
زايو املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22025

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
زايو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كلوبال.
اإلستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
املنتجات  استيراد  والتصدير، 
املنتجات  استيراد  اإللكترونية، 
االالت  استيراد  املستعملة، 

الصناعية..
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
السفلية، زنقة بلغراد، زايو - 62900 

زايو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 40.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
100 حصة   : السيد عزيز كربوب 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 100  : يعكوبي  خديجة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيدة و3دة كربوب : 100 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
100 حصة   : السيدة دينة برجال 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز كربوب عنوانه)ا( حي 

سوكرافو3 زايو 62900 زايو املغرب.
السيدة خديجة يعكوبي عنوانه)ا( 
تاو3يرت  ملوك  سيدي  العيو0 

65450 تاو3يرت املغرب.
عنوانه)ا(  كربوب  و3دة  السيدة 
زايو   62900 زايو  سوكرافو3  حي 

املغرب.
السيدة دينة برجال عنوانه)ا( حي 

النهضة زايو 62900 زايو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز كربوب عنوانه)ا( حي 
سوكرافو3 زايو 62900 زايو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 222.
29I

CAB ADVICE

EMKHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ADVICE
شا3ع محمد الخامس عما3ة 3قم 
208 الطابق األول شقة 3قم 2 ، 

16000، سيدي قاسم املغرب
EMKHA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي توطي0 

عما3ة 3قم 208 اقامة 3قم 2 الطابق 
1 شا3ع محمد الخامس - 16000 

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

29069
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EMKHA
غرض الشركة بإيجاز : - بائع مواد 

التجميل...
- التعليم املستمر 

- التجا3ة .
توطي0   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
عما3ة 3قم 208 اقامة 3قم 2 الطابق 
 16000  - الخامس  محمد  شا3ع   1

سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 900  : الخشاني  امينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيدة الكشيرة لو2 : 100 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة امينة الخشاني عنوانه)ا( 

2 مكر3 شالة 20 اقامة 3زق 14000 

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  لو2  الكشيرة  السيدة 

السالمة 4 عما3ة 8 شقة 14 بلوك ب 

14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة امينة الخشاني عنوانه)ا( 

2 مكر3 شالة 20 اقامة 3زق 14000 

القنيطرة املغرب

عنوانه)ا(  لو2  الكشيرة  السيدة 

السالمة 4 عما3ة 8 شقة 14 بلوك ب 

14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 االبتدائية بسيدي قاسم بتا3يخ 

فبراير 2022 تحت 3قم 59.

40I

N2M CONSEIL-SARL

NOROXY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 29, 2

 ETAGE N 0 ، 62000، NADOR

MAROC

NOROXY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

الحسن االول 3قم 206 بلوك 
السكو3ي 3قم 16 - 62000 الناضو3 

املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22295

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 ما23   17 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

الدين  نو3  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   490 ادغير 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 

بنعامر حسن بتا3يخ 17 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 01 ما23 

2022 تحت 3قم 205.

41I

CABINET BAHMAD

MEDI QUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عما3ة د 1 شقة 

ب 22 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عما3ة د 1 شقة 

ب 22 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

MEDI QUEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 252تجزئة 

بومسما3 أمرشيش داوديات، أمام 

مستشفى محمد الساد2 - 40.000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22729

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   20 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

سني  نسرين   )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   20.000 سليطي0 

لفائدة  حصة   20.000 أصل  من 

 MEDI QUEST الشركة  )ة(  السيد 

GROUP بتا3يخ 20 يناير 2022.

تفويت السيد )ة( سعيد  فتح-هللا 

حصة اجتماعية من أصل   20.000

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   20.000

 MEDI QUEST GROUP الشركة 

بتا3يخ 20 يناير 2022.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   01 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222006.

02I

E COMPTA

 ACADEMIE
 INTERNATIONAL

 SUPERIEURDES SCIENCES
DE LA SANTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

E COMPTA
5 زنقة ديكسمود ، الطابق األول ، 
3قم 2 ، بنجدية، الدا3 الشيضاء. ، 

20220، الدا3 الشيضاء املغرب
 ACADEMIE INTERNATIONAL
 SUPERIEURDES SCIENCES DE
LA SANTE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 
ديكسمود ، الطابق األول ، 3قم 2 
، بنجدية - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب .
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
. 495495

الشريك  قرا3  بمقت�صى 
 2022 يناير   20 في  املؤ3خ  الوحيد 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر3 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 ACADEMIE INTERNATIONAL
 SUPERIEURDES SCIENCES DE
LA SANTE  مشلغ 3أسمالها 100.000 
 5 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
زنقة ديكسمود ، الطابق األول ، 3قم 
الدا3 الشيضاء   20000 - بنجدية   ،  2

املغرب نتيجة ل : تصفة الشركة.
زنقة   5 و حدد مقر التصفية ب 
 ،2 3قم   ، الطابق األول   ، ديكسمود 
الشيضاء  الدا3   20000  - بنجدية 

املغرب . 

و عي0:
السيد)ة( لحسن بهاج و عنوانه)ا( 
  22000  277 دوا3 اهل الحا3ت 3قم 

تما3ة 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 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820766 .
02I

ACCOF

 UNIVERS TECHNOLOGY
SYSTEMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°2
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 UNIVERS TECHNOLOGY

SYSTEMS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الرقم 94 
بلوك 9 الطابق 2 شا3ع تادلة د3ب 
مراكش - 28820 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
29989

في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 UNIVERS TECHNOLOGY

.SYSTEMS
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنزلية  واألجهزة  املعلوماتية  أجهزة 
واإللكترونيات.

عنوا0 املقر االجتماعي : الرقم 94 
شا3ع تادلة د3ب   2 الطابق   9 بلوك 

مراكش - 28820 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد يونس الحسناوي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسناوي  يونس  السيد 
3قم  فيال  الصديق  تجزئة  عنوانه)ا( 

28 28820 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحسناوي  يونس  السيد 
3قم  فيال  الصديق  تجزئة  عنوانه)ا( 

28 28820 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 20 فبراير 

2022 تحت 3قم 002/065.
44I

JUDISCAL

H & M QUALITY FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JUDISCAL
 LOT HAJ FATEH RUE 0 N° 75

 OULFA ، 20260، CASABLANCA
MAROC

H & M QUALITY FOOD شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي إقامة 

الفتح شا3ع برهيم الرودني 3قم 227 
الطابق 1شقة 2 - 20270 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
522807

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 H & M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. QUALITY FOOD

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء والتجا3ة في املواد الغدائية

- اإلدا3ة و تسير سلسلة مطاعم.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الفتح شا3ع برهيم الرودني 3قم 227 

الدا3   20270  -  2 1شقة  الطابق 

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حنا0  احطال  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احطال حنا0  السيدة 

447 3قم 525 ح  د3ب النجمة بلوك 

ح 20260 الدا3 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احطال حنا0  السيدة 

447 3قم 525 ح  د3ب النجمة بلوك 

ح 20260 الدا3 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820222.

45I
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إئتمانية BKM لإل3شادات

STE GHANEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

إئتمانية BKM لإل3شادات

3قم 10 تجزئة املركز و3زازات ، 

45000، و3زازات املغرب

STE GHANEM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 ايت 

خوخد0 ايت الفر�صي - 05800 تنغير 

املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.2022

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 22 غشت 2022 تقر3 حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE GHANEM الوحيد  الشريك 

مشلغ 3أسمالها 20.000 د3هم وعنوا0 

مقرها اإلجتماعي دوا3 ايت خوخد0 

تنغير املغرب   05800  - ايت الفر�صي 

: عدم تحقيق اي مداخيل  نتيجة ل 

مند تأسيسها.

و حدد مقر التصفية ب دوا3 ايت 

خوخد0 ايت الفر�صي - 05800 تنغير 

املغرب. 

و عي0:

السيد)ة( لحسن غانم و عنوانه)ا( 

الفر�صي  ايت  خوخد0  ايت  دوا3 

)ة(  كمصفي  املغرب  تنغير   05800

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   08 بتا3يخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 2229/2022.

46I

FIGENOUV

H.M POLY TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIGENOUV

شا3ع النصر عما3ة 16 شقة 2 ديو3 

السالم ، 50050، مكنا2 املغرب

H.M POLY TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 92 
زنقة 5 الوحدة 1 - 50070 مكنا2 

املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.29579

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3 حل   2022 يناير   22 املؤ3خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

3أسمالها  مشلغ   H.M POLY TRAV

مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
الوحدة   5 زنقة   92 3قم  اإلجتماعي 

نتيجة  املغرب  مكنا2   50070  -  1

عدم تحقيق االهداف املسطرة   : ل 

لشركة .

 92 و حدد مقر التصفية ب 3قم 
مكنا2   50070  -  1 الوحدة   5 زنقة 

املغرب. 

و عي0:
احجاوي  هشام  السيد)ة( 
3ياض   2028 3قم  عنوانه)ا(  و 

 50050 او  الشطر   01 السماعلية 

مكنا2 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
مكنا2   1 الوحدة   5 زنقة   92 3قم   :

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 68.

47I

TARRAS IMAD

ENTREPRISE EROUTNI LAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

26200، OUAZZANE MAROC
 ENTREPRISE EROUTNI LAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 2 شا3ع 
الصنوبر الطابق 4 شقة 22 كو 
فيدوطراكو كونسلتونغ - 20000 

الدا3 الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.062287

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم تحويل  نونبر 2022  املؤ3خ في 20 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»2 شا3ع الصنوبر الطابق 4 شقة 22 
 20000  - كو فيدوطراكو كونسلتونغ 
الدا3 الشيضاء املغرب« إلى »62 تجزئة 
وزا0   26200  - اكادير  حي  كريمة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822900.
08I

KERMEL GESTION

UNIVERS GOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KERMEL GESTION
 BD. OUED SEBOU RUE 00 N° 2
 2ER ETAGE ALIA 2 EL OULFA ،
20202، CASABLANCA MAROC

UNIVERS GOUT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 41 شا3ع 
الز3قطوني الطابق 7 الشقة 27 - 

20220 الدا3 الشيضاء املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.292099

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

املؤ3خ في 08 فبراير 2022 تقر3 حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 UNIVERS GOUT الشريك الوحيد 

د3هم   100.000 3أسمالها  مشلغ 

شا3ع   41 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0 

 -  27 الشقة   7 الطابق  الز3قطوني 

الدا3 الشيضاء املغرب نتيجة   20220

ل : الحل املشكر للشركة.

و حدد مقر التصفية ب 41 شا3ع 

 -  27 الشقة   7 الطابق  الز3قطوني 

20220 الدا3 الشيضاء املغرب. 

و عي0:

السيد)ة( امل منصو3 و عنوانه)ا( 

سيدي   29 3قم  السامة  تجزئة 

الشيضاء  الدا3   20520 معروف 

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 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825252.

49I

مكتب املحاسشة

STE LINA FRERES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسشة

5 زنقة عشد املومن بن علي ، 

52000، الرشيدية املغرب

 STE LINA FRERES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 49 

قصر بنيفو2 الخنك الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

15647

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LINA FRERES SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير

تجا3ة.

 49 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 

 - الرشيدية  الخنك  بنيفو2  قصر 

52000 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : 3شيد  الغزيل  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  3شيد  الغزيل  السيد 

الحاجب   52 3قم   1 العمرا0  تجزئة 

51000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  3شيد  الغزيل  السيد 

الحاجب   52 3قم   1 العمرا0  تجزئة 

51000 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 205.

50I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°29 ,2 ER
 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
الوحدة 3قم 29 الطابق االول 

السما3ة  - 72000 السما3ة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

 2222
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2020 أكتوبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

. SUD
 •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
و3يادة  األعمال  إدا3ة  استشا3ات 

األعمال.
والضريبية  القانونية  املشو3ة   •

واالجتماعية.
املوا3د  وإدا3ة  األعمال  تطوير   •

البشرية للشركات.
• استشا3ة وصيانة وإدا3ة مشا3يع 
وأنظمة  املعلومات  تكنولوجيا 

املعلومات.
• بيع وصيانة أجهزة الكمشيوتر.

• شراء وبيع اللوازم املكتبية.
• تطوير املواقع املهنية.

استيراد وتصدير ؛  •
أي نشاط استشا3ي وداعم أو   •
خدمة أو نصيحة لألفراد والشركات.

املجال  في  استشا3ي  نشاط 
القانوني والضريبي واإلدا3ي واملالي في 

املجال.
وتوفير  صياغة  في  املساعدة   •
 ، والشحوث   ، اإلدا3ية  الوثائق 
إلى  للوصول  واملراقشة  واملشو3ة 
الدولة  مساعدات  وجميع  التمويل 

األخرى.
• إنشاء األعمال والرقابة اإلدا3ية 
األعمال  وتقييم  املالية  والد3اسة 

واملراجعة والتد3يب وإدا3ة الرواتب.
مساعدة األفراد والشركات من   •
نشاطهم  وتحويل   ، تطويرهم  أجل 
 ، مالي   ، اجتماعي   ، إدا3ي  مثل:   ،
QHSE )الجودة ، النظافة ، السالمة 

، الشيئة( .
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
االول  الطابق   29 3قم  الوحدة 

السما3ة  - 72000 السما3ة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيدة مريم املكاوي : 200 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد الحسي0 ابهام : 200 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املكاوي  مريم  السيدة 
السما3ة   27 3قم  الوحدة  شا3ع 

72000 السما3ة املغرب.
عنوانه)ا(  ابهام  الحسي0  السيد 
عما3ة  حي السالم الياسمي0 هج 53 
 20200 االلفة الشيضاء   2 شقة   74

الدا3 الشيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املكاوي  مريم  السيدة 
السما3ة   27 3قم  الوحدة  شا3ع 

72000 السما3ة املغرب
عنوانه)ا(  ابهام   الحسي0  السيد 
عما3ة  حي السالم الياسمي0 هج 53 
 20200 االلفة الشيضاء   2 شقة   74

الدا3 الشضاء  املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسما3ة بتا3يخ 17 دجنبر 

2020 تحت 3قم 298/2020 .

51I

مكتب املحاسشة

STE SAM-UNIQUE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة

5 زنقة عشد املومن بن علي ، 

52000، الرشيدية املغرب

STE SAM-UNIQUE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املجموعة 

09 3قم 02 مكر3 حي امزوج 

الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

15707

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAM-UNIQUE SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة

التنظيف 

تجا3ة.

عنوا0 املقر االجتماعي : املجموعة 
09 3قم 02 مكر3 حي امزوج الرشيدية 

- 52000 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : بلحجام  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
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 500  : الحق  عشد  بناوي  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سكينة بلحجام عنوانه)ا( 
الزنقة 14 3قم 05 حي السهب 52000 

الرشيدية املغرب.
السيد بناوي عشد الحق عنوانه)ا( 
حي  مكر3   02 3قم   09 املجموعة 
الرشيدية   52000 الرشيدية  امزوج 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سكينة بلحجام عنوانه)ا( 
الزنقة 14 3قم 05 حي السهب 52000 

الرشيدية املغرب
السيد بناوي عشد الحق عنوانه)ا( 
حي  مكر3   02 3قم   09 املجموعة 
الرشيدية   52000 الرشيدية  امزوج 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 268.

52I

مكتب املحاسشة

STE BOTBOL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة
5 زنقة عشد املومن بن علي ، 
52000، الرشيدية املغرب

STE BOTBOL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي قصر ايت 
يوسف الخنك الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

15699
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOTBOL SARL

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

فالحي.

عنوا0 املقر االجتماعي : قصر ايت 

 52000  - الرشيدية  الخنك  يوسف 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:

محمدي  علوي  حسن  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   200  :

للحصة.

السيد علي بلخدوش : 200 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

تيليوا  املصطفى  موالي  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   200  :

للحصة.

 200  : بوشيخي مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محمدي  علوي  حسن  السيد 

الريش  كراندو  قصر  عنوانه)ا( 

52000 الريش املغرب.

عنوانه)ا(  بلخدوش  علي  السيد 

املؤسسة الثانية لدعم العتاد ق م م 

مكنا2 50000 مكنا2 املغرب.

تيليوا  املصطفى  موالي  السيد 

 22 3قم  العمالة  تجزئة  عنوانه)ا( 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

مصطفى  بوشيخي  السيد 

سيدي  الشرفة  حي  عنوانه)ا( 

اسماعيل الجديدة 20000 الجديدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

محمدي  علوي  حسن  السيد 

الريش  كراندو  قصر  عنوانه)ا( 

52000 الريش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 262.

52I

fiduciaire amaali sarl ائتمانية امعلي ش.م.م

DROGUERIE AIT TALEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire ائتمانية امعلي ش.م.م
amaali sarl

3قم 22 الطابق االول شا3ع االمام 
الشخا3ي  ايراك بوا3كا0 اكادير ، 

80000، اكادير املغرب
DROGUERIE AIT TALEB شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 1717 
3قم 2 البيركوال الدشيرة - 86025 

انزكا0 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
25579

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DROGUERIE AIT TALEB
عقاقير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة - اشغال الشناء - تجا3ة عامة .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - الدشيرة  البيركوال   2 3قم   1717

86025 انزكا0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد خنش عمر : 1.000 حصة 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خنش عمر عنوانه)ا( زنقة 
 80050 املسيرة  حي   26 3قم   822

أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خنش غمر عنوانه)ا( زنقة 
 80050 املسيرة  حي   26 3قم   822

أكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بانزكا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 029.

54I

مكتب املحاسشة

STE MAMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة
5 زنقة عشد املومن بن علي ، 
52000، الرشيدية املغرب

STE MAMI SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مرزوكة 3قم 226 ا3فود الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

15671
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAMI SARL
غرض الشركة بإيجاز : 

اشغال مختلفة
تركيب الكهرباء.
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سشاك.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - ا3فود الرشيدية   226 مرزوكة 3قم 

52000 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:
السيد يوسف مامي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : السيد عشد الصمد مامي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مامي  يوسف  السيد 
ا3فود   226 3قم  مرزوكة  تجزئة 
الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

مامي  الصمد  عشد  السيد 
قصر الكراير فزنا الجرف  عنوانه)ا( 

ا3فود 52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مامي  يوسف  السيد 
ا3فود   226 3قم  مرزوكة  تجزئة 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب
مامي  الصمد  عشد  السيد 
قصر الكراير فزنا الجرف  عنوانه)ا( 

ا3فود 52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 228.
55I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»CEREZA TRAVAUX«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°220, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 20000، الجديدة املغرب

»CEREZA TRAVAUX« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 
أطلس، عما3ة 45، الطابق الرابع، 
3قم 16، املعا3يف، - 20270 الدا3 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520922

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»CEREZA TRAVAUX«

غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

العقا3ي. - بيع مواد الشناء بالجملة. - 

أشغال مختلفة والشناء..
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الرابع،  الطابق   ،45 عما3ة  أطلس، 
الدا3   20270  - املعا3يف،   ،16 3قم 

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   700  : السيد محمد شبي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   150  : السيد شفيق شبي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   150  : السيد جالل شبي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ،4 السيد محمد شبي عنوانه)ا( 

الجديدة   20000  ،2 ياقوت  تجزئة 

املغرب.

 ،4 السيد شفيق شبي عنوانه)ا( 

الجديدة   20000  ،2 ياقوت  تجزئة 

املغرب.

 ،4 عنوانه)ا(  شبي  جالل  السيد 

الجديدة   20000  ،2 ياقوت  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 ،4 السيد محمد شبي عنوانه)ا( 

الجديدة   20000  ،2 ياقوت  تجزئة 

املغرب

 ،4 السيد شفيق شبي عنوانه)ا( 

الجديدة   20000  ،2 ياقوت  تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825076.

56I

fiduciaire amaali sarl ائتمانية امعلي ش.م.م

OULFRIO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire ائتمانية امعلي ش.م.م

amaali sarl
3قم 22 الطابق االول شا3ع االمام 

الشخا3ي  ايراك بوا3كا0 اكادير ، 

80000، اكادير املغرب

OULFRIO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شقة 3فم 

15 دوا3 بوبكر الد3ا3كة - 80006 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

50625

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OULFRIO TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير .

عنوا0 املقر االجتماعي : شقة 3فم 
 80006  - الد3ا3كة  بوبكر  دوا3   15

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : لحسن  ولعي0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لحسن  ولعي0  السيد 
 80250  150 3قم   1 تجزئة ياسمينة 

ايت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  بوهي  السيد 
 80250  150 3قم   1 تجزئة ياسمينة 

ايت ملول املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208726.

57I

فيصل أوطمناط

إدار أويل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيصل أوطمناط
محطة طوطال شا3ع الحسن الثاني 
سيدي 3حال،إقليم قلعة السراغنة 
محطة طوطال شا3ع الحسن الثاني 
سيدي 3حال،إقليم قلعة السراغنة، 

02250، سيدي 3حال املغرب
إدا3 أويل شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
الحسن 2 ،مركز سيدي 3حال،دائرة 
العطاوية، إقليم قلعة السراغنة - 

02250 سيدي 3حال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
5082
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في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

إدا3   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أويل .

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وغيا3  ومستلزمات  التشحيم  زيوت 

السيا3ات.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

،مركز سيدي 3حال،دائرة   2 الحسن 

 - السراغنة  قلعة  إقليم  العطاوية، 

02250 سيدي 3حال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل أوطمناط عنوانه)ا( 

،سيدي  الثاني  الحسن  شا3ع 

3حال،إقليم قلعة السراغنة 02250 

سيدي 3حال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل أوطمناط عنوانه)ا( 

قلعة  إقليم  الثاني،  الحسن  شا3ع 

3حال  سيدي   02250 السراغنة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة بتا3يخ 02 

ما23 2022 تحت 3قم 99/2022.

58I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE SATTOUF PROMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE
 MARMOUCHA ATLAS FES ،

20000، FES MAROC
 SOCIETE SATTOUF PROMO

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 7 تجزئة 
مكوا3 محل 3قم 2 زنقة عي0 الشقف 

شا3ع بيروت الزهو3 2 - 20060 
فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
71649

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE SATTOUF PROMO

.SARL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي، األشغال املختلفة أو الشناء.
تجزئة   7  : عنوا0 املقر االجتماعي 
مكوا3 محل 3قم 2 زنقة عي0 الشقف 
شا3ع بيروت الزهو3 2 - 20060 فا2 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد عشد الرزاق جشو3 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
500 حصة   : السيد حسن جشو3 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جشو3  الرزاق  عشد  السيد 

شا3ع   6 تجزئة مكوا3 3قم  عنوانه)ا( 

فا2   20060  2 الزهو3  بيروت 

املغرب.

عنوانه)ا(  جشو3  حسن  السيد 

شا3ع بيروت 5 تجزئة مكوا3 الزهو3 2 

20060 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
جشو3  الرزاق  عشد  السيد 

شا3ع   6 تجزئة مكوا3 3قم  عنوانه)ا( 

بيروت الزهو3 2 20060 فا2 املغرب

عنوانه)ا(  جشو3  حسن  السيد 

شا3ع بيروت 5 تجزئة مكوا3 الزهو3 2 

20060 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2208.

59I

FIDUCIAIRE FAKIRI

NAJAH FOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FAKIRI

 LOT JAD OULAD AYYAD ، 02

52000، BENIMELLAL MAROC

NAJAH FOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 

 DOM CHEZ 25 RESIDENCE

 OFFICTA CENTER ETAGE 0

 QRT MODERNE BENIMELLAL

22020 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22509

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 NAJAH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FOR

 CENTRE : غرض الشركة بإيجاز

DE FORMATION

 CONSEIL DE GESTION

.NEGOCIANT

 : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 DOM CHEZ 25 RESIDENCE

 OFFICTA CENTER ETAGE 0 QRT

 MODERNE BENIMELLAL 22020

بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

900 حصة   : السيد احمد مزيا0 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   100  : السيد عزيز مزيا0 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد مزيا0 عنوانه)ا( حي 

القصيشة   22250 القصيشة  النصر 

املغرب.

حي  السيد عزيز مزيا0 عنوانه)ا( 

النصر تجزئة االمل القصيشة 22250 

القصيشة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد مزيا0 عنوانه)ا( حي 

القصيشة   22250 القصيشة  النصر 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل بتا3يخ 04 ما23 

2022 تحت 3قم 200.

60I
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3يزينو3 ش.ذ.م.م

 BERNY AESTHETICS
 PLASTIC SURGERY AND

DENTISTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3يزينو3 ش.ذ.م.م
27-29 شا3ع موالي سليما0 عي0 

السشع الشيضاء ، I ،29200لشيضاء 
املغرب

 BERNY AESTHETICS PLASTIC
 SURGERY AND DENTISTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زاوية 

شا3ع عشد الرحيم بوعشيد و شا3ع 
بئر الحكيم - 20202 الدا3الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520209
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BERNY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 AESTHETICS PLASTIC SURGERY

.AND DENTISTRY
طب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  التجميلية  و  التقويمية  الجراحة 

طب األسنا0.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شا3ع  و  بوعشيد  الرحيم  عشد  شا3ع 
الدا3الشيضاء   20202  - الحكيم  بئر 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : برني  نبيل  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيدة كاميلية برني : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 22 عنوانه)ا(  برني  نبيل  السيد 
 20200 بلفدير   6 زنقة كومشيا0 ش 

الدا3 الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  برني  كاميلية  السيدة 
بلفدير   6 ش  كومشيا0  زنقة   22

20200 الدا3 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 22 عنوانه)ا(  برني  نبيل  السيد 
 20200 بلفدير   6 زنقة كومشيا0 ش 

الدا3 الشيضاء املغرب
عنوانه)ا(  برني  كاميلية  السيدة 
بلفدير   6 ش  كومشيا0  زنقة   22

20200 الدا3 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820809.
61I

ste holdings missour sarl au

شركة ابن الهيتم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au
 hay essalam hay essalam،

missour ،22250 املغرب
شركة ابن الهيتم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي القد2 

- 22250 ميسو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2207
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ابن الهيتم .
او  الشناء   : غرض الشركة بإيجاز 

،املواد  التشجير   ، االشغال املختلفة 
الغدائية .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
القد2 - 22250 ميسو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 
د3هم، مقسم كالتالي:

 200  : فاطمة  الشاللي  السيدة 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   200  : علي  مومن  السيد 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الشاللي فاطمة عنوانه)ا( 
حي القد2 22250 ميسو3 املغرب.

حي  عنوانه)ا(  علي  مومن  السيد 
القد2 22250 ميسو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الشاللي فاطمة عنوانه)ا( 
حي القد2 22250 ميسو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتا3يخ  بشوملا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 20/2022.
62I

STE FIDMEK

A.S.M CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°22 Appt20 ،
50050، Meknes Maroc

A.S.M CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 10 
عما3ة ب الطابق الثالت 3ياض 

الزيتو0 - 50000 مكنا2 اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
55225

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 A.S.M  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CENTER

غرض الشركة بإيجاز : -مركز نداء 

الخدمات

-استيراد تصدير.
3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

3ياض  الثالت  الطابق  عما3ة ب   10

اململكة  مكنا2   50000  - الزيتو0 

املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : ا3وييا2  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : ا3وييا2  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ا3وييا2 عنوانه)ا(  السيد زكرياء 
الثالت  الطابق  ب  عما3ة   10 3قم 
 50000 مكنا2  الزيتو0  3ياض 

مكنا2 اململكة املغربية.

ا3وييا2  سكينة  السيدة 
عنوانه)ا( الحي العسكري 6 3قم 272 

مكنا2   50000 مكنا2  البساتي0 

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ا3وييا2 عنوانه)ا(  السيد زكرياء 
الثالت  الطابق  ب  عما3ة   10 3قم 
 50000 مكنا2  الزيتو0  3ياض 

مكنا2 اململكة املغربية

ا3وييا2  سكينة  السيدة 
عنوانه)ا( الحي العسكري 6 3قم 272 

مكنا2   50000 مكنا2  البساتي0 

اململكة املغربية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 228.
62I

JAWHARA PESCA SARL AU

TOLANARO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOLANARO SARL AU
796 بلوك ف تجزئة الوكالة 01 ، 

70000، العيو0 املغرب
TOLANARO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 796 

بلوك ف تجزئة الوكالة 01 - 70000 
العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
00572

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOLANARO
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة و التقسيط لجميع تجهيزات 
و أدوات املكاتب، تجهيزات معلوماتية.

بيع و توزيع لجميع أنواع الشضائع.
نقل املستخدمي0 لحساب الغير، 
نقل  الغير،  لحساب  الشضائع  نقل 
النقل  الخاص.  لحساب  الشضائع 

املد3�صي، جميع األنشطة املتعلقة 
متعددة  باللوجستيك،أشغال 
الجهد  الكهرباء  ،أشغال  بناء  و 
املتوسط و املنخفض،حراسة،نظافة

،وتشجير،االستيراد و التصدير،
تجا3ة

 796  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
بلوك ف تجزئة الوكالة 01 - 70000 

العيو0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد علي بلحاج : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي بلحاج عنوانه)ا( دوا3 
و  تكركوست  اللة  الشتوي  امزوغ 
مراكش   02202 زكيتة امزميز الحوز 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي بلحاج عنوانه)ا( دوا3 
و  تكركوست  اللة  الشتوي  امزوغ 
مراكش   02202 زكيتة امزميز الحوز 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 2022/582.
64I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE AQUAEYE SARL D›AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 2ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 STE AQUAEYE SARL D›AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة لشنا0 
3قم 15 حي بام زايو 62000 الناظو3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
28957

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2029 يونيو   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AQUAEYE SARL D’AU
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املواد الصحية الكهربائية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 62000 زايو  بام  حي   15 لشنا0 3قم 

الناظو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد محمد كريم : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد كريم عنوانه)ا( حي 
 62000 اوالد بوطيب براقة الناظو3 

الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد كريم عنوانه)ا( حي 
 62000 اوالد بوطيب براقة الناظو3 

الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 02 يوليوز 

2029 تحت 3قم 1510.
65I

LEADER FINANCE

SMB MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 2ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 00000،
MARRAKECH MAROC

SMB MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 الد3ة 

ايت كدو3 جماعة اغمات ايت أو3ير 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

202225

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 SMB  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MARRAKECH

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرخام.

عنوا0 املقر االجتماعي : دوا3 الد3ة 

ايت كدو3 جماعة اغمات ايت أو3ير 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد زعشول عشد العالي : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العالي  عشد  زعشول  السيد 

اغمات  زعشول  ايت  دوا3  عنوانه)ا( 

 40000 مراكش  الحوز  او3ير  ايت 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العالي  عشد  زعشول  السيد 

اغمات  زعشول  ايت  دوا3  عنوانه)ا( 

 40000 مراكش  الحوز  او3ير  ايت 

مراكش املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222588.

66I

ANNONCE LEGALE

 RAYAN MARKETING

AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE

 CASABLANCA CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

 RAYAN MARKETING AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 10 شا3ع 

الحرية الطابق 5 شقة 3قم 5 الدا3 

الشيضاء - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520609

 16 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAYAN MARKETING AGENCY

غرض الشركة بإيجاز : إعال0 

التسويق الرقمي

التصوير .....

10 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 

الدا3   5 شقة 3قم   5 الحرية الطابق 

الشيضاء  الدا3   20000  - الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 150  : عدي  بن  سفيا0  السيد 

حصة بقيمة 15.000 د3هم للحصة.

حصة   150  : بدقي  أنس  السيد 

بقيمة 15.000 د3هم للحصة.

السيد ياسي0 شكوب : 150 حصة 

بقيمة 15.000 د3هم للحصة.

550 حصة   : السيد ايوب علوش 

بقيمة 55.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيا0 بن عدي عنوانه)ا( 

 11 3قم   22 عما3ة   1100 الطريق 

الشيضاء  الدا3  معروف  سيدي 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.

السيد أنس بدقي عنوانه)ا( شا3ع 

الحزام الكشير 3قم 268 الحي املحمدي 

الدا3 الشيضاء 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(  شكوب  ياسي0  السيد 

3قم   46 عما3ة  سكن  جيت  اقامة 

الشيضاء  الدا3  معروف  سيدي   8

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  علوش  ايوب  السيد 

3قم   6 إقامة 3اقية بلوك أوه عما3ة 

الشيضاء  الدا3  معروف  سيدي   6

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيا0 بن عدي عنوانه)ا( 

 11 3قم   22 عما3ة   1100 الطريق 

الشيضاء  الدا3  معروف  سيدي 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب

عنوانه)ا(  علوش  ايوب  السيد 

3قم   6 إقامة 3اقية بلوك أوه عما3ة 

الشيضاء  الدا3  معروف  سيدي   6

20000 الدا3 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825222.

67I

MEDAFCO CONSULTING

 LE BRISTOL BY HIND
 CHAKIB

)لوبريستول باي هند شكيب (
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MEDAFCO CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH0, IMMEUBLE
 07 N° 209 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
 LE BRISTOL BY HIND CHAKIB

)لوبريستول باي هند شكيب ( 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 

مسنانة السفلي قطعة 6989 مقابل 
سوق القرب - طنجة - 90000 

طتجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.207282

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 14 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 6989 قطعة  السفلي  مسنانة  »حي 
مقابل سوق القرب - طنجة - 90000 
طتجة املغرب« إلى »محل 3قم 1 شا3ع 
ادسيا  اقامة  كو3دو  طريق  االشواق 

طنجة - 90000 طتجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252502.
68I

nabiq mohammed

MAJIDI DEPANNAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 2 n 62 ، 22000،

beni mellal MAROC
MAJIDI DEPANNAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العثمانية الحي االدا3ي الطابق 

الثالت - 22000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22009

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAJIDI DEPANNAGE

: املساعدة  غرض الشركة بإيجاز 

السيا3ات  سحب   ، الطريق  على 

)شركة تشغيل( .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الطابق  االدا3ي  الحي  العثمانية 

الثالت - 22000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

 900  : محمد  مجيدي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مجيدي محمد عنوانه)ا( 

 22 الرقم   2 زنقة  الغزافات  قصر 

22000 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مجيدي محمد عنوانه)ا( 

 22 الرقم   2 زنقة  الغزافات  قصر 

22000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل بتا3يخ 16 فبراير 

2022 تحت 3قم 278.

69I
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ASSET CONSEIL

ZERRANO
إعال0 متعدد القرا3ات

ZERRANO
29، شا3ع اللة الياقوت، الطابق 
الخامس، الشقة د ، 20250، 

الدا3الشيضاء املغرب
ZERRANO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 29، شا3ع 

اللة الياقوت، الطابق الخامس، 
الشقة د - 20250 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.022007

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 10 دجنبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
أحمد  السيد  الشريك  وفاة  إعال0 
دميرها0 و إسناد األسهم التي تخصه 

إلى الو3ثة الشرعيي0.
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
من  الشركة  مال  3أ2  زيادة  مايلي: 
وسائلة  معينة  ديو0  مقاصة  خالل 
بحوزة  كانت  الدفع  ومستحقة 
الشركة  على  دميرها0  إيدا  السيدة 
بمشلغ إجمالي قد3ه مليو0 و تسعمائة 
و  د3هم   )1  900.000.00  ( ألف 
الستيعاب  املشلغ  بنفس  تخفيضه 

الخسائر
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
السيد  أسهم  ملكية  تحويل  مايلي: 
 ELBOAISHI ABDULRZAG  /
 EDA DEMIRHAN  / السيدة  إلى 
 HAKAN والسيد  سهم(   )250
سهم(   DURMUSOGLU )200
السيد  بي0  األسهم  ملكية  تحويل 
والسيدة   ALAKUS GOKHAN
سهم(   EDA DEMIRHAN )200
 SEDA MUTLU السيدة  تبرع  و 
 EDA DEMIRHAN السيدة  لصالح 
 SUDE السيدة  تبرع   .

ً
سهما  150 بـ 

 EDA السيدة  لصالح   DEMIRHAN
 ؛

ً
DEMIRHAN بـ 150 سهما

على  ينص  الذي   :4 3قم  قرا3 
استقالة املسير الحالي السيد  مايلي: 
تعيي0  و   GORGULU SELCUK  :
 HAKAN  : السيد  الجديد  املسير 

DURMUSOGLU
على  ينص  الذي   :5 3قم  قرا3 
النظام األسا�صي وفق  تعديل  مايلي: 

القرا3ات الالحقة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساهمات  بتقديم  الشركاء  يقوم 
 : دميرها0  إيدا  السيدة  وهي:   

ً
نقدا

د3هم.   )80  000,00( ألف  ثمانو0 
 : دو3موسوغلو  هاكا0  السيد  و 
د3هم.   )20  000,00( ألف  عشرو0 
 (100  000,00( مائة ألف   : املجموع 

د3هم.
بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
 100 000,00 يشلغ 3أ2 مال الشركة 
1000 حصة  وهي مقسمة إلى  د3هم. 
مكتتشة   ، د3هم للحصة   100 بقيمة 
ومخصصة   ، بالكامل  ومدفوعة 
بما يتناسب مع مساهماتهم  للشركاء 
 : دميرها0  إيدا  السيدة  وهي:   ،
ثمانمائة 800 حصة. و السيد هاكا0 
حصة.   200 مائتي    : دو3موسوغلو 

املجموع : ألف 1000 حصة. 
بند 3قم 15: الذي ينص على مايلي: 
تدا3 الشركة من قشل مسير واحد أو 
أكثر ، أشخاص طشيعيي0 ، شركاء أم 
ال ، معيني0 ويتم تحديد مدة خدمتهم 
بقرا3 من غالشية الشركاء. سيتم إدا3ة 
الشركة لفترة غير محدودة من قشل 
 HAKAN DURMUSOGLU السيد 
وكذلك   ، األخرى  األطراف  تجاه 
لجميع  خاصة  أو  عامة  إدا3ة  أي 
املسير  ويمثل   ، االئتما0  مؤسسات 
صالحيات  أوسع  وله   ، الشركة 
بجميع  وإلزامها  باسمها  للتصرف 
األعمال والعمليات التي تند3ج ضمن 
ودو0  قيود  دو0   ، الشركة  غرض 
خاصة.  تبرير صالحيات  إلى  الحاجة 
مسؤوولة  الشركة  ستكو0  وبالتالي 
املتعلقة  األعمال  عن جميع  قانونيا 
 HAKAN بها ، من خالل توقيع السيد

.DURMUSOGLU

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820907.

70I

COMPTABLE

SOVITE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTABLE
 N°29 ABDELAZIZ 2TOUARGA

 MEKNES N°29 ABDELAZIZ
 2TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
SOVITE TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 9 
الشفة 15 كاميليا 1 مكنا2 مكنا2 

50000 مكنا2 املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.50827

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3 حل   2022 نونبر   16 املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SOVITE TRANS الوحيد  الشريك 
د3هم   100.000 3أسمالها  مشلغ 
 9 عما3ة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0 
الشفة 15 كاميليا 1 مكنا2 مكنا2 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكنا2   50000

عدم القيام الشركة باي اعمال .
 9 و حدد مقر التصفية ب عما3ة 
مكنا2 مكنا2   1 كامليا   15 الشقة 

50000 مكنا2 املغرب. 
و عي0:

امقرا0  محمد  السيد)ة( 
 15 الشفة   9 عما3ة  وعنوانه)ا( 
مكنا2   50000 مكنا2   1 كاميليا 

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   01 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 27.

71I

LEADER FINANCE

RAQAS MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 2ER ETAGE APPT N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 00000،

MARRAKECH MAROC

RAQAS MARRAKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 622 

الطابق األول شقة 3قم 1 تجزئة 

املسا3طريق آسفي مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222289

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAQAS MARRAKECH

الصناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

التقليدية.

عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 622 

تجزئة   1 3قم  شقة  األول  الطابق 

 40000  - املسا3طريق آسفي مراكش 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
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 500  : السيد 3قاص عشد الجليل 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

الرحيم  عثوعشد  اوالد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجليل  عشد  3قاص  السيد 
عنوانه)ا( زاوية د3ب العرصة 3قم 15 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
الرحيم  عثوعشد  اوالد  السيد 
 052 3قم   2 بلشكا3  م   2 عنوانه)ا( 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الجليل  عشد  3قاص  السيد 
عنوانه)ا( زاوية د3ب العرصة 3قم 15 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222522.
72I

FIDUCIAIRE AL QODS

PERIGON BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 262

 HASSAN II 2° ETAGE، 22000،
BENI MELLAL MAROC

PERIGON BAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

محمد الخامس إقامة 7 الرقم 6 - 
22000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22502

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERIGON BAT
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
كراء آليات الشناء

التصدير و اإلستيراد.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 -  6 الرقم   7 إقامة  الخامس  محمد 

22000 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد نو3 الدين عاللي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نو3 الدين عاللي عنوانه)ا( 
7 الرقم  شا3ع محمد الخامس إقامة 

6 22000 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نو3 الدين عاللي عنوانه)ا( 
7 الرقم  شا3ع محمد الخامس إقامة 

6 22000 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 229.
72I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

ASSAMIA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 Boulevard ALLAL BEN
 ABDELLAH N° 200, RDCE LE
 ،PARIS 0EME étage ، 60000

MAROC وجدة
 ASSAMIA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املركز 
 S25 - 20000 2التجا3ي برج فا

فا2 املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.26222
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   22 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
فاطمة صقلي  )ة(  تفويت السيد 
حسيني 6.252 حصة اجتماعية من 
أصل 6.252 حصة لفائدة السيد )ة( 
يناير  يحيى صقلي حسيني بتا3يخ 22 

.2022
صقلي  أحمد  )ة(  السيد  تفويت 
حسيني 7.292 حصة اجتماعية من 
أصل 7.292 حصة لفائدة السيد )ة( 
يناير  يحيى صقلي حسيني بتا3يخ 22 

.2022
صقلي  فؤاد  )ة(  السيد  تفويت 
حسيني 7.292 حصة اجتماعية من 
أصل 7.292 حصة لفائدة السيد )ة( 
يناير  يحيى صقلي حسيني بتا3يخ 22 

.2022
صقلي  جواد  )ة(  السيد  تفويت 
حسيني 7.292 حصة اجتماعية من 
أصل 7.292 حصة لفائدة السيد )ة( 
يناير  يحيى صقلي حسيني بتا3يخ 22 

.2022
صقلي  الوافي  )ة(  السيد  تفويت 
حسيني 7.292 حصة اجتماعية من 
أصل 7.292 حصة لفائدة السيد )ة( 
يناير  يحيى صقلي حسيني بتا3يخ 22 

.2022
صقلي  نجيشة  )ة(  السيد  تفويت 
حسيني 2.606 حصة اجتماعية من 
أصل 2.606 حصة لفائدة السيد )ة( 
يناير  يحيى صقلي حسيني بتا3يخ 22 

.2022
صقلي  بهية  )ة(  السيد  تفويت 
حسيني 2.606 حصة اجتماعية من 
أصل 2.606 حصة لفائدة السيد )ة( 
يناير  يحيى صقلي حسيني بتا3يخ 22 

.2022
صقلي  نزهة  )ة(  السيد  تفويت 
حسيني 2.606 حصة اجتماعية من 
أصل 2.606 حصة لفائدة السيد )ة( 
يناير  يحيى صقلي حسيني بتا3يخ 22 

.2022

عاءشة صقلي  )ة(  تفويت السيد 

حسيني 2.606 حصة اجتماعية من 

أصل 2.606 حصة لفائدة السيد )ة( 

يناير  يحيى صقلي حسيني بتا3يخ 22 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   01 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1094.

74I

FICAGEST

MODERNISTE DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 22 ، 00200 2، مراكش 

maroc

MODERNISTE DECO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 

السبيطي او3يكة مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.92725

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي0  14 فبراير 2022  املؤ3خ في 

ايت  السيد)ة(  للشركة  مسير جديد 

�صي بال احفيظ كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222507.

75I

ف 3 لالستشا3ة

MAROC FINANCE
إعال0 متعدد القرا3ات

ف 3 لالستشا3ة

الدا3 الشيضاء زاوية شا3ع 2 ما23 و 

القد2 اقامة املجد عما3ة J 3قم 8 

عي0 الشق ، 20060، الدا3 الشيضاء 

املغرب
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MAROC FINANCE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 220 
شا3ع امكاال حي االسرة - 20250 

الدا3الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: -.
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
01 دجنبر 2005 تم اتخاذ  املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
 MAROC  : من  الشركة  اسم  تغيير 
الى   FINANCE ET SERVICES

 MAROC FINANCE SARL.AU
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعدييل موضوع الشركة الى : مستشا3 
مالي- التدقيق و االستشا3ة في الحاجة 
التامي0 و االئتما0-االستشا3ة الدا3ة 
و  مالي-التد3يب  الثروات-وسيط 
معامالت  جميع  -تنفيذ  التواصل 
االو3اق املالية او العقا3ية و التجا3ي 
مرتشطة  تكو0  قد  التي  الصناعية  و 
بالكائن  مشاشر  غير  او  مشاشر  بشكل 

املذكو3 اعاله 
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
 : التجا3ية  وكاالت   2 افتتاح  مايلي: 
شا3ع القد2 اقامة   : وكالة القد2 
املجد عما3ة E الطابق اال3�صي 3قم 1 
وكالة موالي عشدهللا:   - الدا3الشيضاء 
- وكالة  220 شا3ع امكالة حي االسرة 

افريقيا : 20 شا3ع الوحدة افريقيا
قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 
-تحويل املقر االجتماعي للشركة من : 
قامة املجد عما3ة J 3قم 4 اوية شا3ع 
الى:  الشق  عي0  القد2  و  ما23   2

220 شا3ع امكاال حي االسرة 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغيير اسم و تحويل مقر االجتماعي و 

تعديل املوضوع الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

دجنبر 2005 تحت 3قم 272092.
76I

BCNG

STE: POOL & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: POOL & CO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 265، 

شا3ع الز3قطوني الطابق 9 3قم 92 - 

20050 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522087

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POOL & CO

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب أغطية حمامات السشاحة.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

شا3ع الز3قطوني الطابق 9 3قم 92 - 

20050 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مشلغ 3أسمال الشركة: 50.000,00 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : ديال3بري  ا3نود  السيد 

29.000,00 حصة بقيمة 100 د3هم 

للحصة.

 : السيد كاستو0 شا3لز ديال3بري 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000,00

للحصة.

السيد ياسي0 صبري : 10.000,00 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة .

السيد ا3نود ديال3بري : 290 بقيمة 

100 د3هم.

 : السيد كاستو0 شا3لز ديال3بري 

10 بقيمة 100 د3هم.

السيد ياسي0 صبري : 100 بقيمة 

100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ديال3بري  ا3نود  السيد 

شا3ع  املحامي  عما3ة   520 شقة 

الحسن التاني 20050 اكادير املغرب.
ديال3بري  شا3لز  كاستو0  السيد 

عما3ة امليل 3قم29 شا3ع  عنوانه)ا( 

الحسن التاني 20050 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  صبري  ياسي0  السيد 

االزها3   702 3قم  الشرف  تجزئة 

20050 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ديال3بري  ا3نود  السيد 

شا3ع  املحامي  عما3ة   520 شقة 

الحسن التاني 20050 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية بالدا3 الشيضاء بتا3يخ - تحت 

3قم .

77I

FIGEC

اذواق سوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGEC

 N°2 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

اذواق سو2 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 19 

بلوك ج2 حي الداخلة اكادير أكادير 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

50699

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

اذواق   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

سو2.

ممو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.

 19 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 

حي الداخلة اكادير أكادير  بلوك ج2 

80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

تقديم   : حسن  كجدامي  السيد 

 200.000 بقيمة  التجا3ي  االصل 

د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كجدامي حسن عنوانه)ا( 

الداخلة  حي   228 3قم   H2 بلوك 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كجدامي حسن عنوانه)ا( 

الداخلة  حي   228 3قم   H2 بلوك 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208798.

78I
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SMCDE

CARWAGEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

carwagen شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 55 شا3ع 
الز3قطوني،الطابق1 3قم 2 الدا3 
الشيضاء املغرب. - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522789
 02 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.carwagen
الصيانة   : غرض الشركة بإيجاز 
والطالء  الهيكل  وأعمال  واإلصالح 
املركشات  لجميع  النتوءات  وإزالة 
لجميع  وامليكانيكية  امليكانيكية 

املركشات.
55 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 
الدا3   2 3قم  الز3قطوني،الطابق1 
الدا3   20000  - املغرب.  الشيضاء 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد احمد بوطامو : 500 حصة 

بقيمة 50.000 د3هم للحصة.
 500  : الكراوني  محمد  السيد 
حصة بقيمة 50.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوطامو  احمد  السيد 

قطاع 14 اقامة البرج عما3ة 2 شقة 

6 حي الرياض الرباط 10100 الرباط 

املغرب.

السيد محمد الكراوني عنوانه)ا( 

ازمو3  بوشعيب  موالي  طريق   202

20200 ازمو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوطامو  احمد  السيد 

قطاع 14 اقامة البرج عما3ة 2 شقة 

6 حي الرياض الرباط 10100 الرباط 

املغرب

السيد محمد الكراوني عنوانه)ا( 

ازمو3  بوشعيب  موالي  طريق   202

20200 ازمو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822220.

79I

jilovta sarl

TRANS EURO BIKI 48
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 25 ، 60020، OUJDA

MAROC

TRANS EURO BIKI 08 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الشهد االبيض زنقة الفرح 52 3قم 

04 وجدة - 60000 وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

28905

 08 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EURO BIKI 08

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع نيابة عن اآلخرين

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

3قم   52 الشهد االبيض زنقة الفرح 

04 وجدة - 60000 وجدة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:

السيد الشكاي حاجي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : الرامة  عفاف  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حاجي  الشكاي  السيد 

ظهر املحلة تجزئة السالم زنقة ا 20 

3قم 5 وجدة 60000 وجدة املغرب .

عنوانه)ا(  الرامة  عفاف  السيدة 

ظهر املحلة تجزئة السالم شا3ع عالل 

الفا�صي 3قم 20 وجدة 60000 وجدة 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حاجي  الشكاي  السيد 

ظهر املحلة تجزئة السالم زنقة ا 20 

3قم 5 وجدة 60000 وجدة املغرب 

عنوانه)ا(  الرامة  عفاف  السيدة 

ظهر املحلة تجزئة السالم شا3ع عالل 

الفا�صي 3قم 20 وجدة 60000 وجدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 174.

80I

FIDUCIA-MID

STE GATE APPS SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
3قم 98 الطابق االول طريق مكنا2 

ميمالل ميدلت ، 50250، ميدلت 

ميدلت

STE GATE APPS SARL AU  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي طريق 

كروا0 اكونو0 - 50250 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GATE APPS SARL AU

مصمم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البرامج املعلوماتية و تسيير الخدمات 

بيع  و  املعلوميات  في  االستشا3ات  و 

االجهزة املعلوماتية.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

ميدلت   50250  - اكونو0  كروا0 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : طاليبي   عمرا0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد عمرا0 طاليبي  

حي املغرب العربي 3قم 1195 22020 

تما3ة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد عمرا0 طاليبي  
حي املغرب العربي 3قم 1195 22020 

تما3ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 60.
82I

ELYX CONSULTING

SIRECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°22-Etage n°20 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SIRECOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة باب 
الخير السكنية قطعة 3قم 8 منطقة 
الصناعية ليساسفة - 20222 الدا3 

الشيضاء املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.220552

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم   2022 دجنبر   20 في  املؤ3خ 
بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
أي  د3هم«   15.000.000« قد3ه 
إلى  د3هم«   15.000.000« من 
طريق  عن  د3هم«   20.000.000«
الشركة  ديو0  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدا3 و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820272.
82I

FIDUCIARE COMPTABLITE

KHATABI ET CONSORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
FIDUCIARE COMPTABLITE

سوق األ3بعاء الغرب ، 20200، 
سوق األ3بعاء الغرب املغرب

khatabi et consort شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 

الداللحة احميري - 20200 سوق 
األ3بعاء الغرب املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.26605
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تقر3 حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ 3أسمالها   khatabi et consort
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
 - احميري  الداللحة  دوا3  اإلجتماعي 
الغرب املغرب  20200 سوق األ3بعاء 
في  املالي و ضعف  العجز   : نتيجة ل 

التحقيق األهداف املسطرة.
دوا3  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سوق   20200  - احميري  الداللحة 

األ3بعاء الغرب املغرب. 
و عي0:

و  الخطابي  العربي  السيد)ة( 
عنوانه)ا( دوا3 بوحزيطات تير2 قرية 
بنعودة 20200 سوق األ3بعاء الغرب 

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 
الغرب  اال3بعاء  بسوق  االبتدائية 
3قم  تحت   2022 ما23   01 بتا3يخ 

.26/2022
82I

samcompta sarl au

FOR MOBILIER YAQOUBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 2 6
 imm hazzaz fes ، 20000، fes

hglyvf
  FOR MOBILIER YAQOUBI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 47 الطابق 

الثاني زنقة 1 حي طا3ق فا2 - 

20000 فا2 املغرب.

وفاة شريك
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.29609

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 14 فبراير 2022 تم اإلعالم 

و  اليعقوبي  محمد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تشعا الو3ثة  على  حصصه  توزيع 

يناير   22 في  املؤ3خ  اإل3اثة  لرسم 

2022 بالشكل األتي :

السيد)ة( فاطمة فلو2 ، 16.667 

حصة .

 ، اليعقوبي  خليل  السيد)ة( 

22.809 حصة .

السيد)ة( فهد اليعقوبي ، 22.809 

حصة .

 ، اليعقوبي  سعد  السيد)ة( 

22.809 حصة .

 ، اليعقوبي  خولة  السيد)ة( 

11.906 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2227.

80I

FITO GEST

ANM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITO GEST

 N°25 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 00220،

Marrakech Maroc

ANM SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 02 

الحي املحمدي تجزئة بومسما3 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222222

في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ANM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SERVICES

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انشاء  تواصل,  اشها3,   : الخدمات 

صفحات الويب.

 02 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 

 - بومسما3  تجزئة  املحمدي  الحي 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيدة نجاة مالكي 

بقيمة 100,00 د3هم للحصة.

السيد اشرف مالكي : 500 حصة 

بقيمة 100,00 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نجاة مالكي عنوانه)ا( 3قم 

بومسما3  تجزئة  املحمدي  الحي   02

40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  مالكي  اشرف  السيد 

تجزئة  املحمدي  الحي   02 3قم 

بومسما3 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نجاة مالكي عنوانه)ا( 3قم 

بومسما3  تجزئة  املحمدي  الحي   02

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222207.

85I
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FITO GEST

SOCIETE 44 GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITO GEST

 N°25 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 00220،

Marrakech Maroc

SOCIETE 00 GLOBAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 25 عملية 

باب ملنزه العزوزية - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222225

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE 44 GLOBAL

و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سناك.

عنوا0 املقر االجتماعي : 25 عملية 

40000 مراكش   - باب ملنزه العزوزية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد احمد اونزي 

بقيمة 100,00 د3هم للحصة.

 500  : اونزي  املحجوب  السيد 

حصة بقيمة 100,00 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اونزي  احمد  السيد 
دوا3 زاوية العنتري اوالد دليم الشو3 

40000 مراكش املغرب.

السيد املحجوب اونزي عنوانه)ا( 
دوا3 زاوية العنتري اوالد دليم 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اونزي  احمد  السيد 
دوا3 زاوية العنتري اوالد دليم الشو3 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222208.
86I

امغا3 عشد الغافو3

AUTO CONFORT 44
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغا3 عشد الغافو3
شا3ع الجيش امللكي اقامة النو3 3قم 
1 الطابق االول تطوا0 ، 92000، 

تطوا0 املغرب
AUTO CONFORT 00 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
الخرطوم حا3ة موالي الحسن 

الطوابل السفلى 3قم 20 تطوا0 - 
92000 تطوا0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22065

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONFORT 00
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات املستعملة.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الحسن  موالي  حا3ة  الخرطوم 
 - تطوا0   20 3قم  السفلى  الطوابل 

92000 تطوا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : زيزاوي  السيد عماد 
بقيمة 1.000 د3هم للحصة.

السيد الخراز موالي سليما0 : 50 
حصة بقيمة 1.000 د3هم للحصة .

بقيمة   50  : السيد عماد زيزاوي 
1.000 د3هم.

السيد الخراز موالي سليما0 : 50 
بقيمة 1.000 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زيزاوي  عماد  السيد 
مركب منا3ة الشمال الشطر 5 بلوك 
تطوا0   4 الشقة   1 عما3ة ف ط   5

92000 تطوا0 املغرب.
سليما0  موالي  الخراز  السيد 
عنوانه)ا( شا3ع الجوال0 اقامة انوال 
تطوا0   92000 تطوا0   8 3قم   2 ط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زيزاوي  عماد  السيد 
مركب منا3ة الشمال الشطر 5 بلوك 
تطوا0   4 الشقة   1 عما3ة ف ط   5

92000 تطوا0 املغرب
سليما0  موالي  الخراز  السيد 
عنوانه)ا( شا3ع الجوال0 اقامة انوال 
تطوا0   92000 تطوا0   8 3قم   2 ط 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 688.
87I

BCOMPTA

YOU ROP RENT CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCOMPTA
 BP 2572 ، 92002، TETOUAN

MAROC
 YOU ROP RENT CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

دكا زنقة ب 3قم 2 تطوا0 - 92000 

تطوا0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22095

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 YOU  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ROP RENT CAR SARL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات بدو0 سائق.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 92000  - تطوا0   2 دكا زنقة ب 3قم 

تطوا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد فريد العليلتي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : العليلتي  امحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العليلتي  فريد  السيد 

تجزئة ام كلثوم شا3ع الكوت ديفوا3 
زنقة 6 3قم 7 الطابق 1 مرتيل 92000 

مرتيل املغرب.

السيد امحمد العليلتي عنوانه)ا( 

تطوا0   190 3قم  الوقاية  تجزئة 

92000 تطوا0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بن جامع عنوانه)ا( 

جناح  الجراح  بن  عشيدة  ابو  شا3ع 
تطوا0   92000 تطوا0   22 3قم   28

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 715.
88I

امغا3 عشد الغافو3

 GARNITURE FERODOS
FREINS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
امغا3 عشد الغافو3

شا3ع الجيش امللكي اقامة النو3 3قم 
1 الطابق االول تطوا0 ، 92000، 

تطوا0 املغرب
 GARNITURE FERODOS FREINS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة ا 
شا3ع عشيدة بن الجراح 3قم 20 
تطوا0 - 92000 تطوا0 املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.25287
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3 حل   2022 يناير   22 املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 GARNITURE الوحيد  الشريك 
مشلغ 3أسمالها   FERODOS FREINS
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
بن  عشيدة  شا3ع  ا  زنقة  اإلجتماعي 
 92000  - تطوا0   20 3قم  الجراح 

تطوا0 املغرب نتيجة ل : الخسا3ة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 20 3قم  الجراح  بن  عشيدة  شا3ع  ا 

تطوا0 - 92000 تطوا0 املغرب. 
و عي0:

عشد الرحما0 كركب و  السيد)ة( 
3قم   1 شا3ع الهجرة زنقة  عنوانه)ا( 
املغرب  تطوا0   92000 تطوا0   2

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
زنقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
 20 3قم  الجراح  بن  عشيدة  شا3ع  ا 

تطوا0.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   09 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 560.

89I

FREID ATABA

FREID ATABA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FREID ATABA

 8BOULEVARD EL MASSIRA EL

 KHADRA RESIDENCE MANGO

 MAARIF ETG 2 CASABLANCA،

20220، CASABLANCA MAROC

FREID ATABA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 

 8BOULEVARD EL MASSIRA EL

 KHADRA RESIDENCE MANGO

 ETG 2 CASABLANCA 20220

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.202229

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2026 شتنبر   08 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

افريجي  عادل  )ة(  السيد  تفويت 

160 حصة اجتماعية من أصل 500 

صوفية  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

شتنبر   08 بتا3يخ  املحمدي  العلوي 

.2026

افريجي  منير  )ة(  السيد  تفويت 

170 حصة اجتماعية من أصل 500 

صوفية  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

شتنبر   08 بتا3يخ  املحمدي  العلوي 

.2026

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

أبريل 2027 تحت 3قم 00622025.

90I

IBTI DOM

NKPROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBTI DOM

 N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE

 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 62200، BERKANE املغرب

NKPROMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة 

اثينة زنقة اليونا0 3قم الشقة 22 

كراكشو بركا0 - 62200 بركا0 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

8205

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NKPROMO

مسسير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقا3ات 

مطو3 العقا3ات 

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 22 الشقة  3قم  اليونا0  زنقة  اثينة 

بركا0   62200  - بركا0  كراكشو 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

02.209.800 د3هم، مقسم كالتالي:

 : القاد3  عشد  نوكاوي  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   022.098

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

القاد3  عشد  نوكاوي  السيد 
اقامة  ا2  4 ب1  عنوانه)ا( شقة 3قم 
3قم 22 السعيدية 62200 السعيدية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
القاد3  عشد  نوكاوي  السيد 
اقامة  ا2  4 ب1  عنوانه)ا( شقة 3قم 
3قم 22 السعيدية 62200 السعيدية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 222.
91I

COMPTABLE

2RIVES IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTABLE
 N°29 ABDELAZIZ 2TOUARGA

 MEKNES N°29 ABDELAZIZ
 2TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
2RIVES IMPORT EXPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 02 
3قم 2859 وجه اعرو2 مكنا2 
مكنا2 50000 مكنا2 املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.29287
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3 حل  07 ما23 2022  املؤ3خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ   2RIVES IMPORT EXPORT
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 
مقرها اإلجتماعي زنقة 02 3قم 2859 
وجه اعرو2 مكنا2 مكنا2 50000 
مكنا2 املغرب نتيجة ل : عدم مزاولة 
عن  عجزها  و  نشاط  الي  الشركة 

االستمرا3.
و حدد مقر التصفية ب زنقة 02 
مكنا2  اعرو2  وجه   2859 3قم 

مكنا2 50000 مكنا2 املغرب. 
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و عي0:
بخوت و  عشد الواحد   السيد)ة( 
وجه   2859 3قم   02 زنقة  عنوانه)ا( 
مكنا2   50000 مكنا2  اعرو2 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
مالكي  الرحما0   عشد  السيد)ة( 
فرنسا   00000 فرنسا  عنوانه)ا(  و 

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   01 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 28.
92I

LE LEGALISTE

DADA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

DADA FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 61 شا3ع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني 3قم 62 مركز الرياض 
- 20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.222267

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 20 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»61 شا3ع اللة ياقوت زاوية مصطفى 
مركز   62 املعاني الطابق الثاني 3قم 
الشيضاء  الدا3   20000  - الرياض 
»منا3ة دوا3 اكيود إقامة  إلى  املغرب« 
 -  2 4و  الشقة 3قم   19 نجد تجزئة 

40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222087.
92I

sofoget

K CLIM PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 27 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 2

، 20000، kenitra maroc

K CLIM PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

47 زنقة عمر ابن عاص إقامة 

اسماعيل مكتب 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

60052

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 K  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLIM PRO

غرض الشركة بإيجاز : التركيشات 

الصحية للتدفئة

التركيشات الكهربائية

اشغال عامة و آعمال الشناء.

 : االجتماعي  املقر  عنوا0 
عاص  ابن  عمر  زنقة   47 القنيطرة 

 14000  -  4 إقامة اسماعيل مكتب 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : دحماني  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة .

 1000  : دحماني  خالد  السيد 

بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  دحماني  خالد  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  دحماني  خالد  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 90622.

94I

LE JURISTE

HZLOG
إعال0 متعدد القرا3ات

LE JURISTE

 LOT ALMOSTAKBAL 202

 GH APPT 2 SIDI MAAROUF ،

20500، الدا3الشيضاء املغرب

HZLOG »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: زنقة ايت 

او3ير شا3ع موالي يوسف 3قم 2 - - 

الدا3 الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.026727

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 نونبر   22 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص اجتماعية واملوافقة 

على الشركاء الجدد

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

مسير  تعيي0  و  املسيرين  استقالة 

جديد و وحيد هو السيد علي املرابط 

القاطن بالشيضاء 

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير غرض الشركة .

قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

من   15 و   2-7-8 الفصل  تعديل 

القانو0 االسا�صي للشركة 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

االستغالل  في  الشركة  يحدد غرض 

الز3اعي...

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

ساهم االشركاء في 3ا2 مال الشركة 

ب  املرابط  يوسف  السيد  كالتالي 

د3هم و السيد علي املرابط   28000

د3هم و السيد عشد هللا   16000 ب 

السيد  و  د3هم   16000 ب  البراط 

و  د3هم   16000 ب  املرابط  حمزة 

السيدة هاجر املرلشط ب 8000 د3هم 

 8000 ب  املرابط  زينب  السيدة  و 

عشد  ابن  العزيزة  السيدة  و  د3هم 

الوهاب ب 8000 د3هم 

بند 3قم 8: الذي ينص على مايلي: 

 100000 حدد 3ا2 مال الشركة في 

حصة   1000 من  متكو0  د3هم 

السيد  كالتالي  الشركاء  على  موزعة 

و  حصة   280 ب  املرابط  يوسف 

160 حصة و  السيد علي املرابط ب 

السيد عشد هللا البراط ب 160 حصة 

و السيد حمزة املرابط ب 160 حصة 

و السيدة هاجر املرلشط ب 80 حصة 

و السيدة زينب املرابط ب 80 حصة و 

السيدة العزيزة ابن عشد الوهاب ب 

80 حصة 

على  ينص  الذي   :15 3قم  بند 

مايلي: تسير الشركة من طرف السيد 

علي املرابط ...

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

و   822600 تحت 3قم   2022 فبراير 

. 822599
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SAFAA

STE BOLAM INVEST SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAFAA

 N°0 AV ZARQTOUNI VN ،

06000، SAFI MAROC

STE BOLAM INVEST SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 222 بلوك 

52 حي الزهو3 اسفي - 46000 

اسفي املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20809

 20 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2020 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOLAM INVEST SARL

غرض الشركة بإيجاز : التصميم 

ادوات و لوازم مكتبية 

الشناء.

 222  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

بلوك 52 حي الزهو3 اسفي - 46000 

اسفي املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد ناصر امسيلي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

500 حصة   : السيد سمير بوستة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امسيلي  ناصر  السيد 

تجزئة   22 الشقة  ملكاوي  زنقة 

حفيضة 14090 مكنا2 املغرب.

عنوانه)ا(  بوستة  سمير  السيد 

 46000  060/0 شقة تجزئة املسيرة 

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امسيلي  ناصر  السيد 

تجزئة   22 الشقة  ملكاوي  زنقة 

حفيضة 14090 مكنا2 املغرب

عنوانه)ا(  بوستة  سمير  السيد 

شقة تجزئة املسيرة 060/00 46000 

اسفي املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي بتا3يخ - تحت 3قم -.

96I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

منوار كو�صي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شا3ع محمد الخامس و شا3ع 

ابن كثير إقامة دو2 ما23 3قم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

منوا3 كو�صي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوا0 مقرها االجتماعي 64 شا3ع 

محمد التازي 90000 طنجة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

82729

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 15 فبراير 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

مدنية عقا3ية«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252252.

97I

NEOXIS CONSULTING

سوزاماكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

3فع 3أسمال الشركة

NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFI
 ETAGE 2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
سوزاماكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
فيصل ابن عشدالعزيز شقة 28 
وجدة - 60000 وجدة املغرب.

3فع 3أسمال الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.25209
العام  الجمع  بمقت�صى 
دجنبر   29 في  املؤ3خ  اإلستثنائي 
الشركة  3أسمال  3فع  تم   2020
د3هم«   20.000.000« قد3ه  بمشلغ 
إلى  د3هم«   8.000.000« من  أي 
 : طريق  عن  د3هم«   28.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   01 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 25209.
98I

مجموعة أطلنتيك للمحاسشة

ABADRARE TD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمحاسشة
شقة 3قم 2 الطابق الثاني عما3ة 

22 زنقة العادل حي اجنا0 عيال0، 
46000، آسفي املغرب

ABADRARE TD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي 3قم 25 بلوك 1 تجزئة 
الرياض مجموعة اللة أسماء - 

46000 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22299

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABADRARE TD

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

بيع مواد  األشغال املختلفة و الشناء، 

بصفة  و  التجا3ة،  الشناء،  معدات  و 

غير  و  املشاشرة  العمليات  مل  عامة 

املشاشرة املرتشطة بغرض الشركة..

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

تجزئة   1 بلوك   25 3قم  السفلي 

 - أسماء  اللة  مجموعة  الرياض 

46000 آسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   1.000  : السيد حمو عشو 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اكلزي  السيد حمو عشو عنوانه)ا( 

اكنيو0 05800 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اكلزي  السيد حمو عشو عنوانه)ا( 

اكنيو0 05800 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   10 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 267.
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Société CHOUKCHOU –SARL

CHOUKCHOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Société CHOUKCHOU –SARL

 RUE 22 N°00 HAY SIDI

 BOUTZGAGHT, KHENIFRA ،

50000، KHENIFRA MAROC

CHOUKCHOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي  زنقة 

22 3قم 04 حي سيدي بوتزكاغت, 

خنيفرة - 54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

0209

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHOUKCHOU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة ومفاوضة ونقل الشضائع.
زنقة    : االجتماعي  املقر  عنوا0 
بوتزكاغت,  سيدي  حي   04 3قم   22

خنيفرة - 54000 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : السيد لف�صي عشد الكريم        

600 حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد الصغير نو3 الدين         : 400 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم         عشد  لف�صي  السيد 
حي   2296 3قم   61 زنقة  عنوانه)ا( 

الفرح مريرت 54000 خنيفرة املغرب.

الدين          نو3  الصغير  السيد 
الحمام   تيغزى  مركز  عنوانه)ا( 

54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم         عشد  لف�صي  السيد 
حي   2296 3قم   61 زنقة  عنوانه)ا( 
الفرح مريرت 54000 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 االبتدائية بخنيفرة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 79.

100I

BENZINA FIRDAOUS

 Sté GENERAL COMPANY
 FOR WORKS SARL A.U

»»G.C.F.W
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 20000، FES MAROC

 Sté GENERAL COMPANY FOR
 »WORKS SARL A.U »G.C.F.W

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 14 
3قم 56 حي زوبيدة عي0 ها3و0 - 

20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
72022

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GENERAL COMPANY FOR

.»WORKS SARL A.U »G.C.F.W

غرض الشركة بإيجاز : -2 أشغال 
مختلفة

-2 تاجر.
 14 زنقة   : عنوا0 املقر االجتماعي 
 - ها3و0  عي0  زوبيدة  حي   56 3قم 

20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : الكرياني  عشدالعزيز  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكرياني  عشدالعزيز  السيد 
بلو ك و   22 الزنقة   6 3قم  عنوانه)ا( 

حي واد فا2 20000 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكرياني  عشدالعزيز  السيد 
بلو ك و   22 الزنقة   6 3قم  عنوانه)ا( 

حي واد فا2 20000 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 892.

101I

CK

EL KHALDI HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CK
 N° 9 LOTISS MABROUKA

 BIR RAMI ، 20000، KENITRA
MAROC

EL KHALDI HOME شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 
انوال اقامة فلو3ي 11 مكتب 3قم 4 

ميموزا - 14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

62209

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 أكتوبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHALDI HOME

األشغال    : غرض الشركة بإيجاز 

العامة للشناء.
زنقة   22  : عنوا0 املقر االجتماعي 

انوال اقامة فلو3ي 11 مكتب 3قم 4 

ميموزا - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 200  : جدي  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

: 220 حصة  السيد جمال خليل 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد امشا3ك علوا0 : 220 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جدي  سكينة  السيدة 
3قم 258 الطابق 2 املغرب العربي أ1 

بئرالرامي 14000 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  خليل  جمال  السيد 
بئرالرامي  3قم 260 املغرب العربي أ2 

14000 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  علوا0  امشا3ك  السيد 
زنقة 5 3قم 207 اوالد اوجيه 14000 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جدي  سكينة  السيدة 
3قم 258 الطابق 2 املغرب العربي أ1 

بئرالرامي 14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 17 نونبر 

2022 تحت 3قم 89029.
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AGRICOST

AGRICOST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGRICOST

 KENITRA ، 20000، Kenitra

Maroc

AGRICOST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موالي إد3يس األكبر3قم 49ـ1 

بوزنيقة بن سليما0 22200 

بوزنيقة املغرب بوزنيقة املغرب 

22200 بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

6892

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 ماي   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICOST

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  الخاص  لحسابها  سواء  الشركة 

لحساب الغير من األشخاص الذاتيي0 

أو املعنويي0 باملغرب أو بالخا3ج:

وتسويق  وتأجير  وبيع  شراء   •

لجميع  واستغالل  وتوزيع  وتمثيل 

و  الصناعية  و  الز3اعية  املعدات 

واألدوات  األجهزة  وجميع  الز3اعية 

معدات  وجميع  الفالحية  واآلالت 

ومستلزمات الري.

• شراء وبيع وتأجير وتسويق جميع 

منتجات وبذو3 الصحة النشاتية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
49ـ1  األكبر3قم  إد3يس  موالي 
بوزنيقة بن سليما0 22200 بوزنيقة 
 22200 املغرب  بوزنيقة  املغرب 

بوزنيقة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اليعقوبي  السيد محمد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اليعقوبي عنوانه)ا( 
كا3د0  إقامة  الحدائق  ممر   200
الدا3  ع 2   09 شقة   07 عما3ة   2
الشيضاء  الدا3   20000 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اليعقوبي عنوانه)ا( 
كا3د0  إقامة  الحدائق  ممر   200
الدا3  ع 2   09 شقة   07 عما3ة   2
الشيضاء  الدا3   20000 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بب0 سليما0 بتا3يخ 28 ماي 

2022 تحت 3قم 298.
202I

Cabinet Smara Consulting

 STE AGRICOLE ANAKCH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي موالي 3شيد شا3ع الز3قطوني 
3قم 28 مكر3 السما3ة السما3ة، 

72000، السما3ة املغرب
 STE AGRICOLE ANAKCH SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

زنقة الشالل ولد احمد الكيحل 
3قم 16 االسما3ة السما3ة 72000 

السما3ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2629

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGRICOLE ANAKCH SARL AU
استقشال   : غرض الشركة بإيجاز 
وتجهيز  تحضير,تعشئة  ,حفظ, 
وحيواني:  نشاتي  أصل  من  املنتجات 
 ، ومشتقاتها  األلشا0  منتجات 
، واللحوم الشيضاء  واللحوم الحمراء 
إلى  وما   ، والفواكه  والخضروات   ،
ومحاصيل األعالف والبستنة   ، ذلك 
في األسواق ، وتربية وتسمي0 املوا�صي 
الدواجن والز3اعة وكذلك  وتربية   ،
األ3انب ، واستيراد املوا�صي ، واألعالف 
 ، والزهو3   ، والنشاتات   ، للماشية 
وبيع   ، البستنة  وأدوات   ، والشذو3 
وكل   ، جميع اآلالت واملواد واألدوات 

ما له عالقة باألنشطة الز3اعية ..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
احمد  ولد  الشالل  زنقة  املسيرة 
السما3ة  االسما3ة   16 3قم  الكيحل 

72000 السما3ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
محمودي  محمد  سيدي  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمودي  محمد  سيدي  السيد 
احمد  ولد  الشالل  زنقة  عنوانه)ا( 
 72000 السما3ة   16 3قم  الكيحل 

السما3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

محمودي  محمد  سيدي  السيد 
احمد  ولد  الشالل  زنقة  عنوانه)ا( 

 72000 السما3ة   16 3قم  الكيحل 

السما3ة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسما3ة بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 56/2022.

104I

TARRAS IMAD

STE TRAV GHOBARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

26200، OUAZZANE MAROC

STE TRAV GHOBARI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 اضها3 

طاج سيدي 3ضوا0 - 26200 وزا0 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

1911

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAV GHOBARI

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة

بائع مواد الشناء بالتقسيط.
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دوا3   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
اضها3 طاج سيدي 3ضوا0 - 26200 

وزا0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 40.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   400  : السيد شلبي احمد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شلبي احمد عنوانه)ا( دوا3 
 26200 اضها3 طاج سيدي 3ضوا0 

وزا0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شلبي احمد عنوانه)ا( دوا3 
 26200 اضها3 طاج سيدي 3ضوا0 

وزا0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بوزا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 2072.
105I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

تيم كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°22
 TETOUAN، 92000، TETOUAN

MAROC
تيم كا3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

الليمو0 3قم -25مرتيل - - 92000 
مرتيل املغرب .

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22027
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 11 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 -  - -25مرتيل  3قم  الليمو0  »شا3ع 
»شا3ع  إلى   « املغرب  مرتيل   92000
عشد الرحما0 الثالت قيسا3ية 3يف 
دو3 3قم -07مرتيل - - 92000 مرتيل  

املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 670.
106I

STE H.P.M.C SARL AU

H.P.M.C
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE H.P.M.C SARL AU
 HAY DALIA N° 78 TIFLET ،

25000، TIFLET MAROC
H.P.M.C شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الدالية 
3قم 78 تيفلت تيفلت 15400 

تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2282

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.H.P.M.C
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقا3,   / أعمال و مقاوالت مختلفة 

املنعش العقا3ي..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الدالية 3قم 78 تيفلت تيفلت 15400 

تيفلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : شهشو0  سعيد  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 1000  : شهشو0  سعيد  السيد 
بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شهشو0  سعيد  السيد 
تجزئة سعيد حجي 3قم 2772 طريق 

القنيطرة سال 11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شهشو0  سعيد  السيد 
تجزئة سعيد حجي 3قم 2772 طريق 

القنيطرة سال 11000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 200.
107I

aice compta

BEST DISTRIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

aice compta
 lissasfa 2 bloc d n 299 ، 20290،

casablanca maroc
BEST DISTRIB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
شرا3دة الطابق السفلي د3ب لوبال 
بو3كو0 - 20000 الدا3الشيضاء 

املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.290202

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم   2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
من  أي  د3هم«   4.900.000«
 5.000.000« إلى  د3هم«   100.000«
د3هم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 
أ3باح أو عالوات إصدا3 في 3أ2 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825087.

208I

A&O

STORYMAKERZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدا3 الشيضاء املغرب

STORYMAKERZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 26 شا3ع 

مر2 السلطا0 الطابق 1 شقة 3قم 

2 - 20250 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520669

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STORYMAKERZ

غرض الشركة بإيجاز : استشا3ات 

ادا3ية .

عنوا0 املقر االجتماعي : 26 شا3ع 

مر2 السلطا0 الطابق 1 شقة 3قم 2 

- 20250 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
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الشرايبي  العشا�صي  سا3ا  السيدة 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشرايبي  العشا�صي  سا3ا  السيدة 
عنوانه)ا( زاوية زنقة سبتة و كاسكو0 

ط 01 حي املستشفيات 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الشرايبي  العشا�صي  سا3ا  السيدة 
عنوانه)ا( زاوية زنقة سبتة و كاسكو0 

ط 01 حي املستشفيات 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825052.

109I

CABINET DES EXPERTS

 DARROUX DE
CONFECTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي0 مسير جديد للشركة

CABINET DES EXPERTS

 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 2 UNITE 2 HAY

 MOHAMMADI MARRAKECH

 Res.essaada marjane، 00000،

Marrakech MAROC

  DARROUX DE CONFECTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

الخوهريزمي الوحدة 2 الحي 

املحمدي الداوديات مراكش - 

40000 مراكش مراكش.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.6922

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي0  املؤ3خ في 08 فبراير 2022 

داني  مسير جديد للشركة السيد)ة( 
زهرة كمسير وحيد.

تشعا لوفاة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2602.
110I

aice compta

IAS GLOBAL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

aice compta
 lissasfa 2 bloc d n 299 ، 20290،

casablanca maroc
IAS GLOBAL SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي بو3كو0 
زنقة 3كراكة إقامة الكو3نيش الشقة 
1 الطابق السفلي إقامة 2 - 20000 

الدا3الشيضاء املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.292207

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم   2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
من  أي  د3هم«   9.900.000«
»100.000 د3هم« إلى »10.000.000 
د3هم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 
أ3باح أو عالوات إصدا3 في 3أ2 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825088.
111I

OREA

ALTAIR CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC

ALTAIR CAPITAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 25 زنقة 

الناصرين بسجوغ، الدا3الشيضاء - 

20200 الدا3الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.410441

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   28 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

)ة( يوسف كاسمي  تفويت السيد 

100 حصة اجتماعية من أصل 100 

حصة لفائدة السيد )ة( عشد الحكيم 

كاسمي بتا3يخ 28 أكتوبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يناير 2022 تحت 3قم 807098.

222I

OREA

ALTAIR CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي0 مسير جديد للشركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

ALTAIR CAPITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 25 

زنقة الناصرين بسجوغ - 20200 

الدا3الشيضاء املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.410441

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 28 أكتوبر 2022 تم تعيي0 

مسير جديد للشركة السيد)ة( كاسمي 

عشد الحكيم كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يناير 2022 تحت 3قم 807098.

222I

HAPPY COMPTA SARL

MAJDAOUIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 22000، BENI MELLAL

MAROC

MAJDAOUIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : املسيرة 

1 تعاونية االمل 3قم 20 بني مالل - 

22000 بني مالل املغرب.

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.2822

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تقر3 حل   2022 نونبر   20 املؤ3خ في 

MAJDAOUIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 

وعنوا0  د3هم   10.000 3أسمالها 

تعاونية   1 املسيرة  اإلجتماعي  مقرها 

 22000  - مالل  بني   20 3قم  االمل 

بني مالل املغرب نتيجة النتهاء الغاية 

الغرض التي قامت من أجله الشركة 

والتأكد من استحالة تحقيقه.

و عي0:

و  بوكرين  أحمد   السيد)ة( 

االمل  تعاونية   1 املسيرة  عنوانه)ا( 

بني مالل   22000 بني مالل   20 3قم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

املسيرة  وفي   2022 نونبر   20 بتا3يخ 

 - بني مالل   20 تعاونية االمل 3قم   1

22000 بني مالل املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

14 يناير  االبتدائية بشني مالل بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 26.

114I
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COMPTA-YASS SARL AU

MANISCOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE BR 20 V.N SAFI ،

06000، SAFI MAROC

MANISCOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي العما3ة 

9 الشقة 10 تجزئة الحي املحمدي 

آسفي املغرب - 46000 آسفي  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22289

 29 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 دجنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANISCOP

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات

امليكانيك العامة.

العما3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

املحمدي  الحي  تجزئة   10 الشقة   9

آسفي    46000  - املغرب  آسفي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد بلخالة حسن : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : الحسي0  بلخالة  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  بلخالة  السيد 
آسفي  ازكا0  خط  العوفات  دوا3 

46000 آسفي  املغرب.
السيد بلخالة الحسي0 عنوانه)ا( 
آسفي  ازكا0  خط  العوفات  دوا3 

46000 آسفي  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسن  بلخالة  السيد 
آسفي  ازكا0  خط  العوفات  دوا3 

46000 آسفي  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   10 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 3قم ******.
115I

Sara Facility Invest sarl

MOFICULT AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

MOFICULT AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شقة 65، 
عما3ة »باء5«، إقامة سجلماسة، - 

50.000 مكنا2 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.08002

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 07 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة  »باء5«،  عما3ة   ،65 »شقة 
مكنا2   50.000  - سجلماسة، 
توالل،  »«عي0 عرو2«  إلى  املغرب« 
جناح  كروا0،  أحواز  توالل  قرب 

0822 - 50.000 مكنا2 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 800.
116I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

مانيراتراف ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY BARAKA SOFIA »B«

 BUREAU N°02 ، 50200،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

مانيراتراف ش.م.م  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 2 

3قم 451 بوفكرا0 بوفكرا0 50000 

مكنا2 املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.52209

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي0   2022 يناير   10 املؤ3خ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بولجاوي الحسا0 كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 905.

117I

Sara Facility Invest sarl

FRIGO AL ARZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

FRIGO AL ARZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الجماعة 

القروية أيت حرزهللا - 51000 

الحاجب املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.25222

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 ما23   02 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   200 أحتيت 

)ة(  حصة لفائدة السيد   500 أصل 

بالل أحتيت بتا3يخ 02 ما23 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   04 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 897.

228I

Sara Facility Invest sarl

TIGLMANINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

TIGLMANINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الجماعة 

القروية أيت حرزهللا - 51000 

الحاجب املغرب.

تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22007

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 ما23   02 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   600 أحتيت 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 

بالل أحتيت بتا3يخ 02 ما23 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   04 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 898.

119I
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Sara Facility Invest sarl

TIGLMANINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

 TIGLMANINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الجماعة 
القروية أيت حرزهللا - 51.000 

الحاجب املغرب.
تعيي0 مسير جديد للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.22007

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي0  املؤ3خ في 02 ما23 2022 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

أحتيت بالل كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 898.
220I

االستاد محمد لطفي

»TEXBEL«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

االستاد محمد لطفي
26 شا3ع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فا2 ، 20000، 

فا2 املغرب
»TEXBEL« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي فا2 الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم قطعة 3قم 

228 - 20000 فا2 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.22075

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سيدي  الصناعي  الحي  »فا2  من 

 20000  -  228 3قم  قطعة  ابراهيم 
»فا2 طريق عي0  إلى  فا2 املغرب« 
 08 لوي وزنقة  زاوية سا0  الشقف 
السعادة عما3ة التجموعتي - 20050 

فا2 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2222/2022.
222I

االستاد محمد لطفي

»TEXBEL«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

االستاد محمد لطفي
26 شا3ع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فا2 ، 20000، 

فا2 املغرب
»TEXBEL« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها االجتماعي فا2 
طريق عي0 الشقف زاوية سا0 
لوي وزنقة 08 السعادة عما3ة 

التجموعتي - 20050 فا2 املغرب.
تقليص هدف الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
22075

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تم حذف 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
-االستراد والتصدير.

-تصنيع املالبس الجاهزة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2222/2022.
222I

HAPPY COMPTA SARL

 SOCIETE SADIK TRADING
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 22000، BENI MELLAL

MAROC
 SOCIETE SADIK TRADING
S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 2 بلوك 
2 تجزئة الشو3فة حي أم الظهر بني 

مالل - 22000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22002
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE SADIK TRADING

.S.A.R.L
نفخ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشالستيك 
التكييف والتعشئة والتغليف.

بلوك   2  : عنوا0 املقر االجتماعي 
تجزئة الشو3فة حي أم الظهر بني   2

مالل - 22000 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد صديق محمد : 500 حصة 

بقيمة 50.000 د3هم للحصة.
السيد صديق زكرياء : 500 حصة 

بقيمة 50.000 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صديق محمد عنوانه)ا( 2 
بلوك 2 تجزئة الشو3فة حي أم الظهر 

بني مالل 22000 بني مالل املغرب.
السيد صديق زكرياء عنوانه)ا( 2 
بلوك 2 تجزئة الشو3فة حي أم الظهر 

بني مالل 22000 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صديق محمد عنوانه)ا( 2 

بلوك 2 تجزئة الشو3فة حي أم الظهر 

بني مالل 22000 بني مالل املغرب

عنوانه)ا(  زكرياء  صديق  السيد 

أم  حي  الشو3فة  تجزئة   2 بلوك   2

بني  الظهر بني مالل 22000   

مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل بتا3يخ 16 فبراير 

2022 تحت 3قم 175.

222I

STE LTD

STE LTD TAZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE LTD

 LOT NADIA ، 25000، TAZA 29

MAROC

STE LTD TAZA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 29 تجزئة 

نادية - 25000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

4459

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2028 فبراير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LTD TAZA

بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DES  :

 MARCHANDISES ET BAGAGES

.NON ACCOMPAGNES

عنوا0 املقر االجتماعي : 29 تجزئة 

نادية - 25000 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 20.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 
د3هم، مقسم كالتالي:

 100  : 3ضوا0  بجيجو  السيد 
حصة بقيمة 10.000 د3هم للحصة.

السيد بن داود عشد الحكيم : 100 
حصة بقيمة 10.000 د3هم للحصة.

 100  : يوسف  السيط  السيد 
حصة بقيمة 10.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بجيجو 3ضوا0 عنوانه)ا( 
 4 بلوك   252 3قم   1 القد2  حي 

25000 تازة املغرب.
الحكيم  عشد  داود  بن  السيد 
عنوانه)ا( حي القد2 2 بلوك 2 3قم 

98 25000 تازة املغرب.
السيد السيط يوسف عنوانه)ا( 
املسيرة 1 3قم 08 25000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السيط يوسف عنوانه)ا( 
املسيرة 1 3قم 08 25000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   27 بتا3يخ  بتازة  االبتدائية 

2028 تحت 3قم 94.
220I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

COLLINE VERTE BOSTAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25250،
OUED ZEM MAROC

 COLLINE VERTE BOSTAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البستا0 شطر 1 3قم 206 - 25250 
وادي زم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2265

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COLLINE VERTE BOSTAN
غرض الشركة بإيجاز : مقهى 

مفاويض 
استراد وتصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
البستا0 شطر 1 3قم 206 - 25250 

وادي زم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد أشرف لعما3ة : 900 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لعما3ة  أشرف  السيد 
 25250  206 3قم  البستا0   تجزئة 

وادي زم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لعما3ة  أشرف  السيد 
 25250  206 3قم  البستا0   تجزئة 

وادي زم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم بتا3يخ 22 فبراير 

2022 تحت 3قم 20/2022.
225I

WIFAK GESTION

BINATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

WIFAK GESTION
شا3ع عشد العالي بنشقرو0 مكاتب 
زينب طابق 3قم 2 مكتب 3قم 8 . ، 

20000، فا2 املغرب

BINATA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 3قم 4  
زنقة الحمام شا3ع املنامة الزهو3 1 - 

20060 فا2 املغرب.
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.22882

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
17 فبراير 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 
املسؤولية  ذات  شركة   BINATA
 600.000 3أسمالها  مشلغ  املحدودة 
د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 
4  زنقة الحمام شا3ع املنامة الزهو3 1 
- 20060 فا2 املغرب نتيجة للعدم 
استمرا3ية وعدم القد3ة على مزاولة 

النشاط
و عي0:

عزوزي  العزيز   عشد  السيد)ة( 
سايس  تجزئة   47 3قم  عنوانه)ا(  و 
املغرب  فا2   20000 بنسودة 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
  4 3قم  وفي   2022 فبراير   17 بتا3يخ 
زنقة الحمام شا3ع املنامة الزهو3 1 - 

20060 فا2 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2222/022.
226I

BCNG

STE: FIL D›OR IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: FIL D›OR IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 265، 
شا3ع الز3قطوني الطابق 9 3قم 92 - 

20050 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522605

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FIL D’OR IMMO

مطو3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ات.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شا3ع الز3قطوني الطابق 9 3قم 92 - 

20050 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مشلغ 3أسمال الشركة: 80.000,00 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : عشدالعزيزفاطن  السيد 

40.000,00 حصة بقيمة 100 د3هم 

للحصة.

 40.000,00  : ناير  مينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 400  : عشدالعزيزفاطن  السيد 

بقيمة 100 د3هم.

بقيمة   400  : ناير  مينة  السيدة 

100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عشدالعزيزفاطن عنوانه)ا( 

فيال  الطاح  شا3ع  اوبريا0  تجزئة 
الدا3  3قم 2220 عي0 الشق 20050 

الشيضاء املغرب.

السيدة مينة ناير عنوانه)ا( تجزئة 

اوبريا0 شا3ع الطاح فيال 3قم 2220 

الشيضاء  الدا3   20050 الشق  عي0 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد عشدالعزيزفاطن عنوانه)ا( 
فيال  الطاح  شا3ع  اوبريا0  تجزئة 
الدا3  3قم 2220 عي0 الشق 20050 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بالدا3 الشيضاء بتا3يخ - تحت 

3قم -.

227I

BOURA CONSEILS

جادوايفود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 2 VN MEKNES
، 50000، MEKNES MAROC

جادوايفود شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 

28 تجزئة السعديي0 املجموعة 1 
البساتي0 مكنا2 - 50000 مكنا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
55577

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

جادوايفود.
إستغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

أالت توزيع املشروبات.
3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 1 املجموعة  السعديي0  تجزئة   28
مكنا2   50000  - البساتي0 مكنا2 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : كناز  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كناز  يوسف  السيد 
عما3ة 8 اي شقة 1 مرجا0 2 مكنا2 

50000 مكنا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كناز  يوسف  السيد 
عما3ة 8 اي شقة 1 مرجا0 2 مكنا2 

50000 مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 820.

228I

WIFAK GESTION

KOS BATIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

WIFAK GESTION
شا3ع عشد العالي بنشقرو0 مكاتب 
زينب طابق 3قم 2 مكتب 3قم 8 . ، 

20000، فا2 املغرب
KOS BATIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 3قم : 

57 الحديقة تغات - 20090 فا2 
املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.02069
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 يناير   10 املؤ3خ في 
شركة ذات املسؤولية   KOS BATIS
 100.000 3أسمالها  مشلغ  املحدودة 
د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 
فا2   20090  - الحديقة تغات   57  :
استمرا3ية  للعدم  نتيجة  املغرب 

وعدم القد3ة على مزاولة النشاط.

و عي0:

السيد)ة( نجاة  هادي و عنوانه)ا( 
 20020 حسا0  ابوعنا0  زنقة   2

الرباط املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 : 3قم  وفي   2022 يناير   10 بتا3يخ 

فا2   20090  - تغات  الحديقة   57

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2229/022.

229I

WIFAK GESTION

MAMIE CHICKEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WIFAK GESTION

شا3ع عشد العالي بنشقرو0 مكاتب 
زينب طابق 3قم 2 مكتب 3قم 8 . ، 

20000، فا2 املغرب

MAMIE CHICKEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 15 شا3ع 

براهيم الروداني املدينة الجديدة .2 

3.د.2 - 20000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

71619

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAMIE CHICKEN

غرض الشركة بإيجاز : مطعم .

15 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 
 2. براهيم الروداني املدينة الجديدة 

3.د.2 - 20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
سعداني  سعيد  محمد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000  : حسني 

د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سعداني  سعيد  محمد  السيد 
تجزئة   29 3قم  عنوانه)ا(  حسني 
 20000 ايموزا3  طريق  الياسمي0 

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سعداني  سعيد  محمد  السيد 
تجزئة   29 3قم  عنوانه)ا(  حسني 
 20000 ايموزا3  طريق  الياسمي0 

فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1110.

220I

FLASH ECONOMIE

MYDENTIST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

3فع 3أسمال الشركة

MYDENTIST
شركة ذات مسؤوولية محدودة
3أسمالها:1.005.000,00د3هم

مقرها اإلجتماعي: 119 شا3ع عشد 
املومن مكتب 3قم 28 طابق 2 - الدا3 

الشيضاء
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520789
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
قر3   2022 يناير   05 بتا3يخ  املؤ3خ 

الشركاء ما يلي :                      
-3فع 3أ2 املال بمشلغ 915.000.00 
د3هم   90.000.00 من  لرفعه  د3هم 

إلى 1.005.000 د3هم .
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الجا3ي  الحساب  بالتعويض 
املستحق  واملشلغ  والنقد  للشركاء 

الدفع ؛
من   7 و   6  .2 الفصول  تعديل 

النظام األسا�صي للشركة
؛  األسا�صي  النظام  تحديث 
وصالحيات إتمام اإلجراءات الشكلية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822222.

222I

FLASH ECONOMIE

EFIAC PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EFIAC PRIVE
شركة ذات مسؤوولية محدودة

مقرها اإلجتماعي: 3قم 4 عما3ة 10 
زنقة 16 نونبر م ج - فا2

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
71117

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة
EFIAC PRIVE:تسمية الشركة

إدا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التعلم

 4 3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
عما3ة 10 زنقة 16 نونبر م ج - فا2

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة

 100.000 :مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي

السيد عشد العالي البراهمي : 800 
حصة 

السيدة سعاد بريهمات : 50 حصة
 50  : البراهمي  صهيب  السيد 

حصة 
السيد البراهمي براء : 50 حصة 

 50  : إسراء  البراهمي  السيدة 
حصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد العالي البراهمي 
السيدة سعاد بريهمات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   01 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 519

222I

HI GEST SARL AU

 COLIS EL MEDITERANI
TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
3قم 22 حي الرجا فاهلل النخيل 

الشمالي ، 40060، مراكش املغرب
 COLIS EL MEDITERANI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي إقامة 

األطل�صي أ 2 طابق 4 شقة 22 باب 
دكالة - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222209

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 COLIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EL MEDITERANI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  نيابة  بالسيا3ات  الشضائع 

اآلخرين.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
باب   22 شقة   4 طابق   2 األطل�صي أ 

دكالة - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : احمد  لنصا3ي  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احمد  لنصا3ي  السيد 
الراشيدية   94 3قم  الشلدية  تجزئة 

52000 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احمد  لنصا3ي  السيد 
الراشيدية   94 3قم  الشلدية  تجزئة 

52000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   22 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222600.
222I

FLASH ECONOMIE

AFILAL NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFILAL NEGOCE
شركة ذات مسؤوولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي: 64 ، زنقة عشد هللا 
املديوني ,الطابق 1 الشقة 2 - الدا3 

الشيضاء
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522275
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   29
مسؤوولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤوولية 

الوحيد
AFILAL NEGOCE:تسمية 

الشركة
جميع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عمليات االستيراد والتصدير والتجا3ة 

والتسويق لجميع املنتجات واملعدات 

وأداء األعمال والخدمات املختلفة

الوساطة  عمليات  جميع   -

التجا3ية والربط والتمثيل والسمسرة 

ألي منتج أو سلعة أو مادة مهما كانت 

طشيعتها أو منشأها أو وجهة

عنوا0 املقر االجتماعي : 64 ، زنقة 

عشد هللا املديوني ,الطابق 1 الشقة 2 

- الدا3 الشيضاء 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي

العلمي  افيالل  االله  السيد عشد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء 

العلمي  افيالل  االله  السيد عشد 

 74 3قم   5 عنوانه زنقة اإلنجليز ممر 

د3ب الحداوي - الدا3 الشيضاء 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة

العلمي  افيالل  االله  السيد عشد 

 74 3قم   5 عنوانه زنقة اإلنجليز ممر 

د3ب الحداوي- الدا3 الشيضاء 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822522

220I

FLASH ECONOMIE

IMMO FATHI 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 IMMO FATHI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زاوية شا3ع 
عشد املومن و ممر بير�صي عما3ة 295 
الطابق 2 مكتب 0 282 - 20000 

الدا3الشيضـاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
520207

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FATHI
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا3ي.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شا3ع عشد املومن و ممر بير�صي عما3ة 
 -  282  0 مكتب   2 الطابق   295

20000 الدا3الشيضـاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 1.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:
 10.000  : فتحي  عائشة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فتحي  عائشة  السيدة 
 7 الرقم   11 عما3ة  سيرينا  اقامة 
 20000 بوسكو3ة  الخضراء  املدينة 

الدا3 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  توفيق  3كادي  السيد 
مديونة   222 3قم  التيسير  تجزئة 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820202.
225I

FLASH ECONOMIE

ANGELNINE Y INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANGELNINE Y INVEST

شركة ذات مسؤوولية محدودة
3أسمالها :10000 د3هم

مقرها االجتماعي;زنقة محمد 

سميحة اقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 3قم 25 الدا3 

الشيضاء
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

276682

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

املؤ3خ بتا3يخ 17 يناير 2022 قر3 :

-حل الشركة
مستو3  سميرة  السيدة  -تعيي0 

كمصفية للشركة

-حدد مقر التصفية في زنقة محمد 

سميحة اقامة جوهرة محمد سميحة 
الطابق 6 3قم 25 الدا3 الشيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822806

226I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE T&K

MANAGEMENT TKM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE T&K MANAGEMENT

TKM شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة 

منى عما3ة 227 مكر3 3قم 227 حي 

النسيم - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520822
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE T&K MANAGEMENT

.TKM
غرض الشركة بإيجاز : 

-االستيراد والتداول والتسويق في 
املتجر وعبر اإلنترنت للعب واأللعاب 
3عاية  ومنتجات  املد3سية  واللوازم 

األطفال.
-استيراد وتجا3ة وتركيب وتسويق 
األلعاب واملعدات املرافق التعليمية 

وجميع املرافق األخرى ذات الصلة.
واملشا3كة في 3أ2 املال  -اإلنشاء 
جميع  في  أشكالها  بكافة  واإلدا3ة 
غير  أو  مشاشرة  لها عالقة  الشركات 

مشاشرة مع غرض الشركة..
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
حي   227 مكر3 3قم   227 منى عما3ة 
الشيضاء  الدا3   20000  - النسيم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 100  : 3وا0  املجيد  عشد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد املجيد 3وا0 عنوانه)ا( 
د3ج   7 الديا3  اقامة  املقاومة  شا3ع 
الدا3   20000  22 شقة   5 طابق   8

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد املجيد 3وا0 عنوانه)ا( 

د3ج   7 الديا3  اقامة  املقاومة  شا3ع 

الدا3   20000  22 شقة   5 طابق   8

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8228.

227I

FLASH ECONOMIE

SONETRAFU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SONETRAFU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

األزهر م 2 25 عما3ة 206 الشقة 

2 األلفة - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520829

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SONETRAFU

-الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، السشاكة   ، الطالء   ، التشليط   ،

 ، الشانيو  ترميم  إعادة   ، الكهرباء 

وكذلك كل أعمال الشناء.

الداخلية  الشناء  أعمال  -جميع 

والخا3جية: تشييد وهدم.

اإلنشاءات  أعمال  -كافة 

والتجديدات العامة للمشاني السكنية 

وغير السكنية..



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5214

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الشقة   206 عما3ة   25 األزهر م 2 
الشيضاء  الدا3   20000  - األلفة   2

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : بنعابد  الرحيم  عشد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   2.020

للحصة.
السيدة بنعابد سهام : 980 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنعابد  الرحيم  عشد  السيد 
 25  2 م  االزهر  تجزئة  عنوانه)ا( 
 20000 االلفة   2 شقة   206 عما3ة 

الدا3 الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  سهام  بنعابد  السيدة 
 20000 زنقة تزنيت د3ب التازي   22

الدا3 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنعابد  الرحيم  عشد  السيد 
 25  2 م  االزهر  تجزئة  عنوانه)ا( 
 20000 االلفة   2 شقة   206 عما3ة 

الدا3 الشيضاء املغرب
عنوانه)ا(  سهام  بنعابد  السيدة 
 20000 زنقة تزنيت د3ب التازي   22

الدا3 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8227.
228I

FLASH ECONOMIE

MAPIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

MAPIRA
 شركة ذات مسؤوولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
3أسمالها:100.000 د3هم

مقرها االجتماعي: 2 دوا3 الخير طريق 

الجديدة ليساسفة - الدا3 الشيضاء
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

206272
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
للشركاء املؤ3خ بتا3يخ 04 يناير 2022 

قر3 تعديل نشاط الشركة من
والشراء  والتصدير  -االستيراد 

والشيع: 
-قطع غيا3 السيا3ات والصناعية

والد3اجات  السيا3ات  -إطا3ات 
النا3ية

 -معدات االتصال و املعلوماتية و 
معدات املكاتب

اإلصالحات   ، الخدمات 
امليكانيكية و الهيكلية
-صيدلية عقاقير

إلى:
السيا3ات  ميكانيك  خدمات 

والصفائح املعدنية-
تو3يد قطع غيا3 السيا3ات واآلالت 

واألجزاء الصناعية-
عقاقير - غطاء

توزيع وتسويق املزلقات والزيوت 
والفالتر واملنتجات بجميع انواعها-

املعدات  بيع جميع  وإعادة  شراء 
واملعدات  واألجهزة  واآلالت  واملواد 
أو  جديدة  غيا3  قطع  أو  الصناعية 

مستعملة من أي نوع-
وتوزيع  وتجا3ة  وتسويق  -تمثيل 

جميع أصناف السيا3ات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8002

229I

او3و افريك إكسشير

JOUNI JUICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

او3و افريك إكسشير
3قم 256 شا3ع اإلد3ي�صي، تجزئة 
صوفيا الو3دة، تا3كةـ ـ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
JOUNI JUICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 عي0 
دادا طريق أكادير - 00200 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.208297

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   22 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
 STE CIVILE )ة(  السيد  تفويت 
 DE PATRIMOINE AVENIR 200
 1.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 
 STE C2A )ة(  السيد  لفائدة  حصة 
بتا3يخ 22 دجنبر   )– ZAPPLE )SAS

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   20 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 22280.
140I

CGS ACADEMY

OTONZYTON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CGS ACADEMY
حي تا3كة زنقة كمشاال 3قم 297 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب
OTONZYTON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ديو3 
مرجا0 متجر 3قم 7 عما3ة 3قم 2 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222592

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OTONZYTON

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالكالت الخفيفة.
ديو3   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 -  2 عما3ة 3قم   7 مرجا0 متجر 3قم 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بوسلهام  3شيد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوسلهام عنوانه)ا(  السيد 3شيد 

 40000  71 3قم  الحرش  ثجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوسلهام عنوانه)ا(  السيد 3شيد 

 40000  71 3قم  الحرش  ثجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222687.

141I

SOCIETE SEJD SARL

FINIMCOM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE SEJD SARL

 RES SOUFIANE RUE HASSAN

 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC

FINIMCOM SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

الفرح ٬ شا3ع فيكيك انكل مكتب 
3قم 2 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
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3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.20979

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3 حل   2022 يناير   10 املؤ3خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ 3أسمالها    FINIMCOM SARL

مقرها  وعنوا0  د3هم   10.000

اإلجتماعي شا3ع الفرح ٬ شا3ع فيكيك 

طنجة   90000  -  2 انكل مكتب 3قم 

املغرب نتيجة ل : انقطاع االشغال.

شا3ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الفرح ٬ شا3ع فيكيك انكل مكتب 3قم 

2 - 90000 طنجة املغرب. 

و عي0:

و  الخالدي  طريق   السيد)ة( 

شا3ع   20 3قم  بلير  إقامة  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب  كاب سشا3طل 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

انكل  فيكيك  شا3ع   ٬ الفرح  شا3ع   :

مكتب 3قم 2 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   07 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1154.

202I

CAF MAROC

MAHBOUBY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MAHBOUBY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني 3قم 10 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

220622

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAHBOUBY

مخبزة و   : غرض الشركة بإيجاز 

حلويات.

زنقة واد   : عنوا0 املقر االجتماعي 

اقامة كاسطيا الطابق   20 زيز الرقم 

طنجة   90000  -  10 3قم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

املحشوبي  اللطيف  عشد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املحشوبي  اللطيف  عشد  السيد 

5أ زنقة  حي املر2 أشناد  عنوانه)ا( 

222 طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املحشوبي  اللطيف  عشد  السيد 

5أ زنقة  حي املر2 أشناد  عنوانه)ا( 

222 طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252062.

202I

COMPTAPRESS

ENGINS EL HAJEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAPRESS

 AV DES FAR 5 VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

ENGINS EL HAJEB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

بلوك أ 3قم 28 - 51000 الحاجب 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

55222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ENGINS EL HAJEB

إيجا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أليات ومعدات الشناء.

بيع مواد الشناء.

أشغال مختلفة. .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 51000  -  28 3قم  أ  بلوك  النهضة 

الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : أ3جدال  الواجد  عشد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

أ3جدال  الواجد  عشد  السيد 
عنوانه)ا( حي النهضة بلوك أ 3قم 28 

51000 الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
أ3جدال  الواجد  عشد  السيد 
عنوانه)ا( حي النهضة بلوك أ 3قم 28 

51000 الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   08 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 475.

144I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

GESTIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا3ع موالي الحسن اقامة البردعي 
عما3ة ب الشقة 3قم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
GESTIZ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

مسلم بوكا3 الشقة 14 باب دكالة - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222597

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GESTIZ
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تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خمسة  من  أقل  لب0  احتالل  قالب 

أشخاص.

وجشات سريعة خفيفة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 - باب دكالة   14 مسلم بوكا3 الشقة 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

 100  : مهدي  الرحوتي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحوتي عنوانه)ا(  السيد مهدي 
 40000 حنيفة  ابو  االمام  زنقة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرحوتي عنوانه)ا(  السيد مهدي 
 40000 حنيفة  ابو  االمام  زنقة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية بمراكش بتا3يخ - تحت 3قم .

145I

EE MANAGEMENT

IMMO REDA ZODCAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EE MANAGEMENT

 av mly rachid quartier chbar

 n096 martil ، 92250، martil

maroc

IMMO REDA ZODCAM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 4 

حي الغرا2 شا3ع طا3ق ابن زياد - 

92250 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20995

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.REDA ZODCAM
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا3ي.
 4 3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - زياد  ابن  حي الغرا2 شا3ع طا3ق 

92250 مرتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد محسن لشكا3 : 20 حصة 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
22 حصة   : السيد محمد لشكا3 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
 22 : السيد محمد 3ضا السو�صي 

حصة بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السو�صي  3ضا  محمد  السيد 
طا3ق  شا3ع  االغرا2  حي  عنوانه)ا( 
ابن زياد زنقة أ 3قم 22 92250 مرتيل 

املغرب.
السيد محمد لشكا3 عنوانه)ا( حي 
 7 احريق شا3ع النسيم زنقة 22 3قم 

92250 مرتيل املغرب.
عنوانه)ا(  لشكا3  محسن  السيد 
 70 3قم  املنبت  شا3ع  احريق  حي 

92250 مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لشكا3  محسن  السيد 
 70 3قم  املنبت  شا3ع  احريق  حي 

92250 مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 628.

146I

JR CONSULTANTS SNC

AFRICA MARKET SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

JR CONSULTANTS SNC

 Rue El Khatib Laraki - Ex ,19

 Mont Pilat 29, Rue El Khatib

 Laraki - Ex Mont Pilat، 20200،

CASABLANCA MAROC

AFRICA MARKET SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع عمر 

بن الخطاب إقامة أما0 1 3قم 28 

سيدي مومن الدا3 الشيضاء - - الدا3 

الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.229229

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 يناير   06 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 

العام  الجمع  انعقاد  3قم  قرا3 

الذي ينص على مايلي:   : االستثنائي 

العنوا0  إلى  الرئي�صي  املكتب  نقل 

بناية  العلوي  حسن  شا3ع  التالي: 

الطابق األ3�صي 3قم   -  LC  2 جاناتي 

41 عي0 برجة - الدا3 الشيضاء

العام  الجمع  انعقاد  3قم  قرا3 

الذي ينص على مايلي:   : االستثنائي 

د3هم   590.000 املال  3أ2  زيادة 

 600.000 إلى   10.000 من  ليرتفع 

د3هم

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 5: الذي ينص على مايلي: 

العنوا0  إلى  املسجل  املكتب  نقل 

بناية  العلوي  حسن  شا3ع   : التالي 

الطابق األ3�صي 3قم   -  LC  2 جاناتي 

41 عي0 برجة - الدا3 الشيضاء

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد عشد هللا معاش   : املساهمات 

يونس  السيد   - د3هم   295.000

معاش 295.000 د3هم.

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
: تم تحديد 3أ2  3أ2 املال - األسهم 

مقسم  د3هم   600.000 بمشلغ  املال 

إلى 6000 سهم بقيمة 100 د3هم لكل 

بالكامل  ومدفوع  به  مكتتب  سهم، 

بما يتناسب مع  ومخصص للشركاء 

مساهماتهم. السيد : عشد هللا معاش 

معاش  يونس  السيد   - سهم   2000

2000 سهم املجموع 6000 سهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820709.

147I

fidomek

PARA TAIBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidomek

 N22 0EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

PARA TAIBI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محل 3قم 

1 بالطابق اال3�صي تجزئة الز3هونية 

التوسيع 4 الشطر 1 ا 4 - 50000 

مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

55561

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 PARA : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TAIBI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات ششه صيدالنية.
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عنوا0 املقر االجتماعي : محل 3قم 
بالطابق اال3�صي تجزئة الز3هونية   1
 50000  -  4 ا   1 الشطر   4 التوسيع 

مكنا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيدة ايما0 الداب : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : الداب  اسماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الداب  ايما0  السيدة 
زنقة كيفا اقامة لوليدي شقة 2 م ج 

50000 مكنا2 املغرب .
عنوانه)ا(  الداب  اسماء  السيدة 
22 زنقة اد3يس 2 اقامة لوليدي شقة 

2 م ج 50000 مكنا2 املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الداب  ايما0  السيدة 
زنقة كيفا اقامة لوليدي شقة 2 م ج 

50000 مكنا2 املغرب 
عنوانه)ا(  الداب  اسماء  السيدة 
22 زنقة اد3يس 2 اقامة لوليدي شقة 

2 م ج 50000 مكنا2 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 827.
208I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

HABIBIBS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا3ع موالي الحسن اقامة البردعي 
عما3ة ب الشقة 3قم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
HABIBIBS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شا3ع موالي الحسن اقامة 

البردعي 3قم 02 جيليز - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222725

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HABIBIBS
الحلي   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزخرفية  والعناصر  التجا3ية 

بالتفصيل
باالستيراد  يقوم  وسيط   

والتصدير
وبيع العقا3ات أو املعامالت  شراء 

العقا3ية األخرى..
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
اقامة  الحسن  موالي  شا3ع  الحرية 
 40000  - جيليز   02 3قم  البردعي 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 VAN DER STRATEN السيد 
 PONTHOZ HAROLD
 100 FRANÇOIS : 70 حصة بقيمة 

د3هم للحصة.
 JULIE FRANÇOIS R السيدة 
 100 بقيمة  حصة   TATON : 20

د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 VAN DER STRATEN السيد 
 PONTHOZ HAROLD
 - - Belgique )عنوانه)ا FRANÇOIS

بلجيكا.
 JULIE FRANÇOIS R السيدة 
 -  -  Belgique عنوانه)ا(   TATON

بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 VAN DER STRATEN السيد 
 PONTHOZ HAROLD
 - - Belgique )عنوانه)ا FRANÇOIS

بلجيكا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222822.
149I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BEIJE STONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا3ع موالي الحسن اقامة البردعي 
عما3ة ب الشقة 3قم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
BEIJE STONE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 
مسلم بوكا3 الشقة 14 باب دكالة - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222785

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BEIJE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. STONE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مصد3 لعدة أنواع من الشضائع.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - باب دكالة   14 مسلم بوكا3 الشقة 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 100  : بوجليفة  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد بوجليفة عنوانه)ا( 
 40000 دوا3 د3عة غمات ايت او3ير 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد بوجليفة عنوانه)ا( 
 40000 دوا3 د3عة غمات ايت او3ير 

مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتا3يخ 15 

فبراير 2022 تحت 3قم 222902.
150I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DARTISS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا3ع موالي الحسن اقامة البردعي 
عما3ة ب الشقة 3قم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
DARTISS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شا3ع موالي الحسن اقامة 
البردعي 3قم 02 جيليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222802

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
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 

. DARTISS
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجزئة املفروشات / صانع األثاث / 

تاجر أقمشة مشترك.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
اقامة  الحسن  موالي  شا3ع  الحرية 
 40000  - جيليز   02 3قم  البردعي 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيدة زينب زنيبر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زنيبر  زينب  السيدة 
 40000 ب  عما3ة  النخيل  حدائق 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زنيبر  زينب  السيدة 
 40000 ب  عما3ة  النخيل  حدائق 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222962.
151I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SOPHIA CRÉATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا3ع موالي الحسن اقامة البردعي 
عما3ة ب الشقة 3قم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
SOPHIA CRÉATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عي0 مزوا3 
3قم 145 متجر بالطابق اال3�صي - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222007

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOPHIA CRÉATION

أو  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وسيط استيراد وتصدير.

تاجر منتجات التجميل.

تاجر.

عنوا0 املقر االجتماعي : عي0 مزوا3 
 - اال3�صي  بالطابق  متجر   145 3قم 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

والحيا0  الزهراء  فاطمة  السيدة 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

والحيا0  الزهراء  فاطمة  السيدة 

عنوانه)ا( عي0 مزوا3 3قم 66 40000 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

والحيا0  الزهراء  فاطمة  السيدة 

عنوانه)ا( عي0 مزوا3 3قم 66 40000 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222209.

252I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

FRENCH FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شا3ع موالي الحسن اقامة البردعي 

عما3ة ب الشقة 3قم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

FRENCH FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : حي 

الحسنى 1 3قم 287 املحاميد - 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.65299

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3   2022 فبراير   26 في  املؤ3خ 

ذات  شركة   FRENCH FOOD حل 

3أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا0  د3هم   10.000

 287 3قم   1 الحسنى  حي  اإلجتماعي 

املغرب  مراكش   40000  - املحاميد 

نتيجة النعدام النشاط.

و عي0:

  CHRISTPHE السيد)ة( 

املحاميد  عنوانه)ا(  و   LAZZARO

مراكش املغرب   40000  916 3قم   5

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

حي  وفي   2022 نونبر   26 بتا3يخ 

 - املحاميد   287 3قم   1 الحسنى 

40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222890.

252I

FA CONSEILS

AITNEJJAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA CONSEILS

 IMM 80 0EME ETAGE APPT N°9

 MASSIRA 2 A MARRAKECH ،

00000، MARRAKECH MAROC

AITNEJJAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حومة 

الصو3 تمصلوحت تحناوت الحوز - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222852

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AITNEJJAR

غرض الشركة بإيجاز :   - وسيط 

في التحويالت والخدمات املالية.

)استخالص  الخدمات  تقديم   -

الهاتف،  الكهرباء،  و  املاء  فواتير 

الضرائب، تحويل األموال...(.

حومة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 - الصو3 تمصلوحت تحناوت الحوز 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

النجا3  ايت  الرحيم  عشد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

النجا3  ايت  الرحيم  عشد  السيد 

حومة الصو3 تمصلوحت  عنوانه)ا( 

مراكش   40000 الحوز  تحناوت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

النجا3  ايت  الرحيم  عشد  السيد 

حومة الصو3 تمصلوحت  عنوانه)ا( 

مراكش   40000 الحوز  تحناوت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   17 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222808.

154I

Advance Center

 ZAGO IMMOBILIER ET

SERVICES
إعال0 متعدد القرا3ات

Advance Center

 Villa 9k0 Rue Annajd Hay Riad ،

20020، Rabat Maroc

 Zago immobilier et services

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: ڢيال 9ك4 
زنقة النجد حي الرياض - - الرباط 

املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.209295

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 19 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
زيادة 3أ2 املال

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة.

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساهمات

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
3أ2 املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   02 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222205.

155I

nador conseil sarl au

METAL HOLDING

إعال0 متعدد القرا3ات

nador conseil sarl au

 res gourougou b2 av des far ،

62000، nador maroc

METAL HOLDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: تجزئة 

الوسينا 3قم 71 املطا3 - 62000 

الناظو3 املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.20787

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 17 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

اقرا3هشة السيد جمال قدو3ي جميع 

نبية  (للسيدة  حصة   500  ( حصه 

قدو3ي

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

قشول استقالة السيد جمال قدو3ي 

من منصب تسيير الشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :6/7 3قم  بند 
 100.000 الشركة  3أسمال  مايلي: 

حصة   1000 الى  مقسمة  د3هم 

اجتماعية موزعة على الشكل التالي: 

 ، حصة   500 نبية  قدو3ي  السيدة 

السيد الحمداوي هشام 250 حصة 

 250 محمد  الحمداوي  والسيد 

حصة.

على  ينص  الذي   :22 3قم  بند 

تسير الشركة من قشل السيد  مايلي: 
الحمداوي هشام و السيد الحمداوي 

محمد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 25 فبراير 

2022 تحت 3قم 220.

156I

credible consult

IP VISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

credible consult

 bd emile zola ، 20200، 225

casablanca maroc

IP VISION شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها االجتماعي 229 

شا3ع محمد الز3قطوني زاوية شا3ع 

ابراهيم الروداني الطابق السابع 3قم 

76 - 20220 الدا3 الشيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

228285

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2022 يناير   20 املؤ3خ في 

تسمية الشركة من »IP VISION« إلى 

. »C4I COMMUNICATION«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822002.

157I

nador conseil sarl au

COURTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b2 av des far ،

62000، nador maroc

COURTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 

لعرا�صي شا3ع الساقية الحمراء - 

62000 الناظو3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22722

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COURTEX

غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

وحدة لصناعة االلبسة

- تصنيع املنسوجات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 - الحمراء  الساقية  شا3ع  لعرا�صي 

62000 الناظو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد بوكنوز محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : يوسف  بوكنوز  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  بوكنوز  السيد 
شا3ع طوكيو زنقة 02 3قم 27 62000 

الناظو3 املغرب.

السيد بوكنوز يوسف عنوانه)ا( 
عي0  الصفاء  تجزئة   02 زنقة   25

الشق 20000 الدا3الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  بوكنوز  السيد 
شا3ع طوكيو زنقة 02 3قم 27 62000 

الناظو3 املغرب.
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السيد بوكنوز يوسف عنوانه)ا( 
عي0  الصفاء  تجزئة   02 زنقة   25

الشق 20000 الدا3الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 28 فبراير 

2022 تحت 3قم 280.

258I

CABINET RAMI EXPERTISE

URBANIKA GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 20 ، 20000،
Fés, Maroc

URBANIKA GROUP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 252 
مكر3 مدينة كاليفو3نيا طريق عي0 
الشقف فا2 - 20000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
72227

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.URBANIKA GROUP
: * مسثمر  غرض الشركة بإيجاز 

عقا3ي
 * مسثمر في املشاني

إنشاءات  أو  ألعمال  مقاول   *
متنوعة

* تاجر.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
طريق  كاليفو3نيا  مدينة  مكر3   252
فا2   20000  - فا2  الشقف  عي0 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 750  : املحمودي  3ياض  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 250  : املحمودي  امي0  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 3ياض املحمودي عنوانه)ا( 
02 تجزئة 3ياض الياسمي0 طريق عي0 

الشقف 20000 فا2 املغرب.
السيد امي0 املحمودي عنوانه)ا( 
029 حي االدا3سة طريق عي0 الشقف 

20000 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 3ياض املحمودي عنوانه)ا( 
02 تجزئة 3ياض الياسمي0 طريق عي0 

الشقف 20000 فا2 املغرب
السيد امي0 املحمودي عنوانه)ا( 
029 حي االدا3سة طريق عي0 الشقف 

20000 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 791.
159I

CABINET HANDAZ CONSULTING 

ARAZAN SKY )ارزان سكي(
إعال0 متعدد القرا3ات

 CABINET HANDAZ
CONSULTING

 CASABLANCA CASABLANCA،
20220، CASABLANCA maroc
 ARAZAN SKY )ا3زا0 سكي(

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع 
عشداملومن زنقة سمية عما3ة 82 

الطابق 4 الشقة 16 الدا3 الشيضاء - 
20220 الدا3 الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.292202

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 14 ما23 2029

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
بما  حصة   1000 تفويت   * مايلي: 
قد3ه 100000 د3هم في حوزة السيد 
أيوب خلدا0 لفائدة السيدة حساين 

أمينة،
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
استقالة السيد أيوب خلدا0  مايلي: 
من مهمته كمسير شريك في الشركة 
أمينة  حساين  السيدة  وتعيي0 

كمسيرة جديدة للشركة،
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
الشند  و   7 الشند  و   6 3قم  بند 
تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي   :25

,استقالة وتعيي0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2029 تحت 3قم 9222.

160I

ائتمانية بوعرفة

STE KHIR BLADNA
إعال0 متعدد القرا3ات

ائتمانية بوعرفة
3قم49 زنقة الدا3 الشيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 62200، بوعرفة املغرب

STE KHIR BLADNA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 3قم 209 
تالسينت - 62202 تالسينت املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.907
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 08 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

ينص  الذي   :01 3قم  قرا3 
الوثيق  السيد  تفويت  مايلي:  على 
الحصص  جميع  مصطفى  موالي 
االجتماعية اململوكة له في الراسمال 
حصة   500 اي  للشركة  االجتماعي 

لفائدة السيد الوثيق احمد.

على  ينص  الذي   :02 3قم  قرا3 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
املسوولية  دات  شركة  من  للشركة 
الى شركة دات املسؤولية  املحدودة 
حيازة  بعد  وحيد  لشريك  املحدودة 
حصص  لجميع  الوحيد  الشريك 

الراسمال االجتماعي للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :06 3قم  بند 
احمد  الوثيق  السيد  ساهم  مايلي: 
د3هم   100.000 بملغ نقدي مقدا3ه 
و هو املشلغ الكلي للراسمال االجتماعي 

للشركة.
على  ينص  الذي   :07 3قم  بند 
االجتماعي  الراسمال  مشلغ  مايلي: 
 100.000 مشلغ  في  محدد  للشركة 
الحساب  في  مودع  و  محر3  د3هم 
 1000 الشنكي للشركة و مقسم على 
حصة اجتماعية من فئة 100 د3هم و 
كلها مملوكة للشريك الوحيد السيد 

الوثيق احمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 20/2022.
161I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

GIPROAIR
إعال0 متعدد القرا3ات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 2
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 00000،
MARRAKECH MAROC

GIPROAIR »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: طريق 
فا2 كلم 11 دوا3 ملحمدييا الشو3 
جماعة الويدا0 - - مراكش املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.220709
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2022  املؤ3خ في 22 

القرا3ات التالية: 
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قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

اضافة نشاط جديد للشركة

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص في الشركة

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيي0 مسير جديد للشركة

قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

اضافة شعا3 تجا3ي لتسمية الشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تم اضافة النشاط التالي الى انشطة 

وتصدير  استيراد   : املزاولة  الشركة 

املواد الفالحية

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

حصصها  مجموع   JOJA شركة  بيع 

حصة   250 ب  واملقد3ة  فالشركة 

لفائدة السيد المي0 الكسيس

على  ينص  الذي   :14 3قم  بند 

تعيي0 السيد المي0 الكسيس  مايلي: 

كمسير مساهم في الشركة الى جانب 

كل من السيد مينيتي خو0 سبستيا0 
والسيد كلو2 جاك هوبرت كمسير0 

غير شريكي0 في الشركة

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

 GANLAN التجا3ي  الشعا3  اضافة 

PREMIUM الى تسمية الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222570.

262I

ficogedek sarl au

PHYTO GREEN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 20 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

PHYTO GREEN SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن برقم 202 تجزئة ملوكي 

بوفكرا0 - 50000 بوفكرا0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

55552

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHYTO GREEN SARL AU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات الصحة النشاتية بالتقسيط

بيع االدوات الفالحية .

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

ملوكي  تجزئة   202 برقم  الكائن 

بوفكرا0 - 50000 بوفكرا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بالعزاني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بالعزاني عنوانه)ا( 

بوفكرا0   50000 تجزئة ملوكي   202

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بالعزاني عنوانه)ا( 

بوفكرا0   50000 تجزئة ملوكي   202

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   01 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 805.

262I

ESPERE CONSULTING

MOVING LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

MOVING LOGISTIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 

التاني 3قم 262 بلوك 2 و إموبل 

فوق الكدية تكيوين - 80000 

الطابق التاني 3قم 262 بلوك 2 و 

إموبل فوق الكدية تكيوين املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

50601

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOVING LOGISTIQUE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

إموبل  و  بلوك 2   262 3قم  التاني 

 80000  - تكيوين  الكدية  فوق 

بلوك 2 و   262 الطابق التاني 3قم 

إموبل فوق الكدية تكيوين املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محمد  التا3كي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  التا3كي  السيد 

 80000 تيكوين   2207 حي أد3ا3 3قم 

أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  التا3كي  السيد 

 80000 تيكوين   2207 حي أد3ا3 3قم 

أكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208687.

164I

RIF CONSEIL SARL

STE MACHIT CAR SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 2EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 STE MACHIT CAR SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 2 
زنقة 200 3قم70 عا3يض ل 146 

الناظو3 - 62000 الناظو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22272

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MACHIT CAR SARL A.U
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات بدو0 سائق.
 2 شا3ع   : عنوا0 املقر االجتماعي 
 146 ل  عا3يض  3قم70   200 زنقة 

الناظو3 - 62000 الناظو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : احشدو  الحميد  عشد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
 : احشدو  الحميد  عشد  السيد 

1000 بقيمة 100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
احشدو  الحميد  عشد  السيد 
3قم70   200 زنقة   2 شا3ع  عنوانه)ا( 
 62000 الناظو3   146 ل  عا3يض 

الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
احشدو  الحميد  عشد  السيد 
3قم70   200 زنقة   2 شا3ع  عنوانه)ا( 
 62000 الناظو3   146 ل  عا3يض 

الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 22 دجنبر 

2022 تحت 3قم 4670.

165I

CANOCAF SARL

OFFSHORE MELILLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

CANOCAF SARL
شا3ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

3قم 7 الطابق الثاني 3قم 02 
 NADOR ،62000 ،3الناظو

MAROC
 OFFSHORE MELILLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 
املستوصف، الطريق الرئيسية زنقة 
ليبيا 1 عما3ة عشد الحليم فطاط 

الطابق الثاني، 3قم 01 بني انصا3 - 
62050 الناظو3 املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.27859

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 28 فبراير 2022 تقر3 إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
الحسن  شا3ع  بالعنوا0  الكائن  و   -
الطابق الثاني   ،BMCE الثاني اقامة 
- 62000 الناظو3 املغرب و املسير من 

طرف السيد)ة( فرحات الحسن .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 17 فبراير 

2022 تحت 3قم 275.

166I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 HOME TRAVAUX
CREATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 252RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 00000،

MARRAKECH MAROC
 HOME TRAVAUX CREATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 205 املسا3 

طريق اسفي - 40100 مراكش 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.229209
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 10 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 40100  - املسا3 طريق اسفي   205«
مراكش املغرب« إلى »اقامة أسماء 20 
 40000 الغول  الثالث تكنة  الطابق 

مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222065.
167I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE MORABET
ALIMANTAIRE EXPO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE MORABET ALIMANTAIRE
EXPO SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ازال ظهر 

الصو3 الجماعة القروية الزال تطوا0 
تطوا0 92000 تطوا0 املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22022
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MORABET ALIMANTAIRE EXPO

.SARL
تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استيراد  و  تصدير  باشغال  الشركة 
الحرف  جميع  و  الغدائية  املواد 

املرتشطة بيها.
ازال ظهر   : عنوا0 املقر االجتماعي 
الصو3 الجماعة القروية الزال تطوا0 

تطوا0 92000 تطوا0 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

املرابط  ياسي0  محمد   2- السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   510  :

للحصة.

 490  : اوال2  محسن   2- السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 : -2 محمد ياسي0 املرابط  السيد 

510 بقيمة 100 د3هم.

 490  : اوال2  محسن   2- السيد 

بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املرابط  ياسي0  محمد   2- السيد 

3قم  الشناي  النيا3ين د3ب  عنوانه)ا( 

04 تطوا0 92000 تطوا0 املغرب.

السيد -2 محسن اوال2 عنوانه)ا( 
شا3ع حما0 الفطواكي زنقة 4 3قم 11 

تطوا0 92000 تطوا0 املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املرابط  ياسي0  محمد   2- السيد 

3قم  الشناي  النيا3ين د3ب  عنوانه)ا( 

04 تطوا0 92000 تطوا0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 646.

268I

kamil affaires consulting group sarl au

OMAR TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group

sarl au

 jnanat 2 operation erac n°29

 2er etage ainitti marrakech ،

00000، marrakech maroc

OMAR TRANSFERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املحل 

التجا3ي طريق تامنصو3ت حربيل 

14 كم مراكش - 40000 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222965

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 OMAR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANSFERT

إجراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معامالت الدفع )تحويل األموال(.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

حربيل  تامنصو3ت  طريق  التجا3ي 

مراكش   40000  - مراكش  كم   14

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد عشد الرحيم لكثير : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لكثير  الرحيم  عشد  السيد 

تمسولت  حاجب  دوا3  عنوانه)ا( 

اغماث الحوز 02050 الحوز املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

لكثير  الرحيم  عشد  السيد 

تمسولت  حاجب  دوا3  عنوانه)ا( 

اغماث الحوز 02050 الحوز املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222225.

169I

credible consult

BODY FACTORY
إعال0 متعدد القرا3ات

credible consult
 bd emile zola ، 20200، 225

casablanca maroc
BODY FACTORY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
 7A-7 :وعنوا0 مقرها االجتماعي

زنقة 1 ملك سعد 2  تجزئة ليسا3ين 
حي 3سي0 - 20200 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.292892

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2022   01 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
 2800BELHADJ Eddy السيد  بيع 
 SUSSET Olivier, حصة إلى Nessim

 Bertrand, Joseph
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
 BELHADJ Eddy السيد  استقالة 

Nessim كمسيرللشركة 
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
 SUSSET Olivier, السيد  تعيي0 

Bertrand, Joseph كمسير للشركة 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
الذي  6و7و15و16و17:  بند 3قم 
النظام  تحيي0  مايلي:  على  ينص 

األسا�صي للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822005.
170I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE ICHBI PEINT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
22َ زنقة ، عشد الكريم بن جلو0 

مكاتب أشرف، مكتب 14 الطابق 2 
FES MAROC ،20000 ، 2فا

 SOCIETE ICHBI PEINT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي متجر أ 20 
تجزئة سشاتي طريق إيموزا3 ب فا2. 

فا2. 20000 فا2. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

71605
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ICHBI PEINT SARL
بيع   2-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصناعة الصشاغة.
-2مقاول في أشغال الصشاغة..

عنوا0 املقر االجتماعي : متجر أ 20 
تجزئة سشاتي طريق إيموزا3 ب فا2. 

فا2. 20000 فا2. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
بناني  لحكيم  اسماعيل  السيد 
د3هم   20.000 بقيمة  حصة   200  :

للحصة.
حصة   220  : السيد انس هشام 

بقيمة 22.000 د3هم للحصة.
السيد عزيز الخلطي : 220 حصة 

بقيمة 22.000 د3هم للحصة.
 220 : السيد عشد الرحيم الزاوي 
حصة بقيمة 22.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بناني  لحكيم  اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا( فيال 22 تجزئة حي الزهو3 
 20000 طريق عي0 الشقف فا2   1

فا2 املغرب.
السيد انس هشام عنوانه)ا( 3قم 
5 بلوك 2 واد فا2 20000  2 زنقة 

فا2 املغرب.

السيد عزيز الخلطي عنوانه)ا( حي 

فا2  ايموزا3  طريق  سايس  الرجاء 

20000 فا2 املغرب.
الزاوي  الرحيم  عشد  السيد 

العليا  الطيب  اوالد  دوا3  عنوانه)ا( 

اوالد الطيب 20000 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بناني  لحكيم  اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا( فيال 22 تجزئة حي الزهو3 

 20000 طريق عي0 الشقف فا2   1

فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   01 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2080.

171I

NEXIA FIDUCIA

EXTREM CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,2

 Espace Porte d›Anfa، 20050،

casablanca maroc

EXTREM CAPITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 222، 

شا3ع أنفا إقامة أزو3  - 20270 الدا3 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522822

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

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 

.  EXTREM CAPITAL
غرض الشركة بإيجاز : االستحواذ 
املشاشر أو غير املشاشر على حصة في أي 
شركة يتم إنشاؤها أو قائمة بالفعل 
عن طريق االشتراك في 3أ2 املال أو 
األو3اق  على  االستحواذ  طريق  عن 

املالية ، كمساهم أو شريك..
 ،222  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شا3ع أنفا إقامة أزو3  - 20270 الدا3 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
محمد  الفياللي  الشحري  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  الفياللي  الشحري  السيد 
إقامة  عجروم  ابن  زنقة  عنوانه)ا( 
جاد 2 3قم 69 90050 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  الفياللي  الشحري  السيد 
إقامة  عجروم  ابن  زنقة  عنوانه)ا( 
جاد 2 3قم 69 90050 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820299.
272I

Advance Center

HOME-ID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k0 Rue Annajd Hay Riad ،

20020، Rabat Maroc
HOME-ID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد ، حي الرياض - 10100 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

258255

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HOME-ID

غرض الشركة بإيجاز : استشا3ات 

ادا3ية

خدمات معلومات.

عنوا0 املقر االجتماعي : فيال 9ك4 
 10100  - حي الرياض   ، زنقة النجد 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : سالم  يونس  حوميد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

 : سالم  يونس  حوميد  السيد 

1.000 بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سالم  يونس  حوميد  السيد 
عنوانه)ا( 9 زنقة عشد الواحد العراقي 

تجزئة قدماء املحا3بي0 ب م ع 50000 

مكنا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

سالم  يونس  حوميد  السيد 
عنوانه)ا( 9 زنقة عشد الواحد العراقي 

تجزئة قدماء املحا3بي0 ب م ع 50000 

مكنا2 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222002.
272I

LAS DONAS TRANS

NKL RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAS DONAS TRANS
 NAHJ LAKRIKOU N°220

 LAAYOUNE NAHJ LAKRIKOU
 N°220 LAAYOUNE، 70000،

LAAYOUNE املغرب
NKL RENT CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 LOT وعنوا0 مقرها اإلجتماعي
 IDRISS EL HARTHY IMM 07 N°

06 - 70000 laayoune maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
40065

في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 NKL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RENT CAR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR
 LOT  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 IDRISS EL HARTHY IMM 07 N°

.06 - 70000 laayoune maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زبايل  نبيلة  السيدة 

طرفاية   70050 اخفنير  املسيرة  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زبايل  نبيلة  السيدة 

طرفاية   70050 اخفنير  املسيرة  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتا3يخ  بالعيو0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 200/2022.

174I

FIDUCIAIRE BILAL

GRAND PAS PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S60 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

GRAND PAS PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 1 

الفاضيلية ا 1 متجر 3قم 22 تجزئة 

الفاضلية - 50000 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

55602

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

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 

.GRAND PAS PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي.

 1 3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

تجزئة   22 متجر 3قم   1 الفاضيلية ا 

الفاضلية - 50000 مكنا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

اللطيف  عشد  بالشقال  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عشد  بالشقال  السيد 

 1 الطابق  ا17  عما3ة  عنوانه)ا( 

مكنا2   50000  1 التضامن   1 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اللطيف  عشد  بالشقال  السيد 

1 شقة  عنوانه)ا( عما3ة ا17 الطابق 

1 التضامن 1 50000 مكنا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 872.

175I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

BOUZNIKA TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°22, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

 BOUZNIKA TRAVAUX

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي عثما0 

، 3قم 020 - 22200 بوزنيقة 

املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.156

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

09 دجنبر 2022 تم تعيي0  املؤ3خ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الجالوي الحسي0 كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتا3يخ  سليما0  بب0  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 119.

176I

cofiber sarl

BKP IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60200، berkane maroc

BKP IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 27 شا3ع 

محمد الخامس - 60200 بركا0 

املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.5522

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   04 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

بلمهدي  كريم  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من أصل   62.820
62.820 حصة لفائدة السيد )ة( 3ابح 

بوجمعاوي بتا3يخ 04 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   02 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 222/2022.

177I

FOUZMEDIA

ETONO TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 20000، kenitra

maroc

ETONO TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 59 شا3ع 

موالي عشدالعزيز إقامة موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

60279

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ETONO TRAV

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املختلفة وأشغال الشناء.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

إقامة  عشدالعزيز  موالي  شا3ع 

 14000  -  4 موالي عشدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الغالش مليكة عنوانه)ا( 

عما3ة   2 التيسير  الكولف  إقامة 

القنيطرة   14000  20 17الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الغالش مليكة عنوانه)ا( 

عما3ة   2 التيسير  الكولف  إقامة 

القنيطرة   14000  20 17الشقة 

املغرب

السيد بن الغازي محمد عنوانه)ا( 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتا3يخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

3قم -.

278I

cofiber sarl

BKP IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60200، berkane maroc

BKP IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 22، 

تجزئة البساتي0 - 62050 السعيدية 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.5522

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 04 فبراير 2022 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - البساتي0  تجزئة   ،22 »تجزئة  من 

 27« إلى  السعيدية املغرب«   62050

شا3ع محمد الخامس - 60200 بركا0 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 222/2022.

179I
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cofiber sarl

BKP IMMO شركة
إعال0 متعدد القرا3ات

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60200، berkane maroc
شركة BKP IMMO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 27 شا3ع 

محمد الخامس - 60200 بركا0 
املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.5522
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 04 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
استقالة املسير السيد بلمهدي كريم، 
الحامل   ،  1965.11.19 في  املزداد 
3قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 
بالسعيدية،  الساكن   ،F  202805

تجزئة البساتي0 3قم 22.
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
مايلي: تعيي0 مسير جديد السيد 3ابح 
بوجمعاوي، املزداد بتافوغالت بركا0 
لشطاقة  الحامل   ،02.22.2966 في 
 ،F  825007 الوطنية 3قم  التعريف 
أصشحت  ذلك  إثر  بهولندا.  الساكن 
3ابح  السيد  بإمضاء  الشركة مسيرة 

بوجمعاوي ملدة غير محدودة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :15 3قم  بند 
مايلي: تعيي0 مسير جديد السيد 3ابح 
بوجمعاوي، املزداد بتافوغالت بركا0 
لشطاقة  الحامل   ،02.22.2966 في 
 ،F  825007 الوطنية 3قم  التعريف 
أصشحت  ذلك  إثر  بهولندا.  الساكن 
3ابح  السيد  بإمضاء  الشركة مسيرة 

بوجمعاوي ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 222/2022.
280I

Advance Center

YARON IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

Advance Center
 Villa 9k0 Rue Annajd Hay Riad ،

20020، Rabat Maroc
YARON import export شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها االجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد حي الرياض - 10100 

الرباط املغرب.
تغيير نشاط الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.200809

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم تغيير   2022 فبراير   10 املؤ3خ في 

نشاط الشركة من »تاجر
أو  )التاجر  والتصدير  االستيراد 

الوسيط(.
التجميل  مستحضرات  تاجر 

بالجملة« إلى »تاجر
املكمالت  وتصدير  استيراد   

الغذائية واألجهزة الطشية
التجميل  مستحضرات  تاجر 

بالجملة.«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222002.
282I

cofiber sarl

BKP IMMO شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�صي للشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60200، berkane maroc
شركة BKP IMMO »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 27 شا3ع 

محمد الخامس - 60200 بركا0 

املغرب.
»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.5522
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 04 فبراير 2022
األسا�صي  النظام  مالءمة  تقر3 
 - القانو0:  مقتضيات  مع  للشركة 

تسجيل تفويت الحصص.
- تغيير املقر االجتماعي .

- استقالة املسير بلمهدي كريم.
تعيي0 املسير الجديد وملدة غير   -

محدودة السيد 3ابح بوجمعاوي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   04 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 222/2022.
282I

AMAL BENJELLOUN

 أوبزا كاش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAL BENJELLOUN
 AV. CHORAFAE - N° 27 -

 TETOUAN ، 92000، TETOUAN
MAROC

 أوبزا كاش شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مركب 
الكرامة 4ـ  بلوك بـ  عما3ة ب2ـ  

محل 3قم 1 مكر3 - 92250 مرتيل 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22007

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

أوبزا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
كاش.

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األموال و الوساطة املالية.

مركب   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الكرامة 4 ـ بلوك ب ـ عما3ة ب2 ـ محل 
3قم 1 مكر3 - 92250 مرتيل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

السيد عيساوي مصطفى : 1.000 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  عيساوي  السيد 
بلوك  ـ   4 الكرامة  مركب  عنوانه)ا( 
 92250 ـ شقة 8   2 ـ ط   1 ـ عما3ة أ  أ 

مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  عيساوي  السيد 
بلوك  ـ   4 الكرامة  مركب  عنوانه)ا( 
 92250 ـ شقة 8   2 ـ ط   1 ـ عما3ة أ  أ 

مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 667.
282I

ديوا0 موثق

MAALAL INGENIERIE & CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا0 موثق
شا3ع الجيش امللكي تجزئة وليلي 

مكاتب الفتح الطابق 2 الشقة 9 ، 
20000، فا2 املغرب

 MAALAL INGENIERIE & CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مكاتب 
عالل بن عشد هللا الطابف الثاني 
3قم 14 شا3ع عالل بن عشد هللا 

فا2 - 20000 فا2 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

71541

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAALAL INGENIERIE & CO

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متخصصة في الهندسة الكهربائية.

مكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

عالل بن عشد هللا الطابف الثاني 3قم 

 - شا3ع عالل بن عشد هللا فا2   14

20000 فا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غزال0  معالل  السيدة 

الزيتو0  تجزئة   50 بيروت  شا3ع 

الزهو3 2 20000 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  غزال0  معالل  السيدة 

الزيتو0  تجزئة   50 بيروت  شا3ع 

الزهو3 2 20000 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1017.

280I

NEXIA FIDUCIA

SERENGETI CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,2

 Espace Porte d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

 SERENGETI CAPITAL
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ، شا3ع 
أنفا إقامة أزو3 - 20270 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
520029

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  SERENGETI CAPITAL
غرض الشركة بإيجاز : االستحواذ 
املشاشر أو غير املشاشر على حصة في أي 
شركة يتم إنشاؤها أو قائمة بالفعل 
عن طريق االشتراك في 3أ2 املال أو 
األو3اق  على  االستحواذ  طريق  عن 

املالية ، كمساهم أو شريك..
شا3ع   ،  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الدا3   20270  - أزو3  إقامة  أنفا 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : مفظال  أمزيا0  طا3ق  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مفظال  أمزيا0  طا3ق  السيد 
عنوانه)ا( 58 تجزئة هناء حي النهضة 

2 20220 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مفظال  أمزيا0  طا3ق  السيد 
 2 حي النهضة  تجزئة هناء  عنوانه)ا( 

20220 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820202.
285I

TAGES CONSULTING

ACTIPHONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAGES CONSULTING
 N 209 Lot. Haj Fateh 2er étage

Q. El Oulfa ، 20260، الدا3 
الشيضاء املغرب

ACTIPHONE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي إقامة 
املنازل الجميلة شا3ع السعدية، 

الشقة 3قم 2 گليز - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222222

 16 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACTIPHONE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال الهاتفي.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
السعدية،  شا3ع  الجميلة  املنازل 
40000 مراكش   - الشقة 3قم 2 گليز 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : آخياض  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  آخياض  عمر  السيد 
شا3ع موالي علي الشريف 3قم 25 حي 
النجاح آكادير 52050 آكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  آخياض  عمر  السيد 
شا3ع موالي علي الشريف 3قم 25 حي 
النجاح آكادير 52050 آكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222529.
286I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

FOIN AND CO
إعال0 متعدد القرا3ات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 2
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 00000،
MARRAKECH MAROC

FOIN AND CO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 20 شا3 
االمير موالي عشد هللا - - مراكش 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.220825

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2022  املؤ3خ في 22 

القرا3ات التالية: 
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قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص في الشركة

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيي0 مسير جديد للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 3قم  بند 
الكسيس  المي0  السيد  قام  مايلي: 
50 حصة من مجموع حصصه  ببيع 
حصة   100 ب  واملقد3ة  الشركة  في 
تم  وبدلك   LIJUAN شركة  لفائدة 
تغيير الشكل القانوني للشركة لتصشح 

دات املسؤولية املحدودة
على  ينص  الذي   :14 3قم  بند 
الكسيس  المي0  السيد  تعي0  مايلي: 
وكدلك  ااشركة  في  شريك  كمسير 
جو0  مينيتي  السيد  من  كل  تعيي0 
جاك  كلو2  والسيد  سبستيا0 
في  شركاء  غير  كمسيرين  هوبرت 

الشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222575.
287I

STE FIDUCONFIANCE

3D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 226, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 20000،

FES MAROC
2D›OR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 
اال3�صي 3قم 999 زنقة 1 حي سيدي 
الهادي زواغة العليا فا2 - 20000 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
71557

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.2D’OR
صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املجوهرات .
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
1 حي سيدي  زنقة   999 اال3�صي 3قم 
 20000  - الهادي زواغة العليا فا2 

فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الز3دي  توفيق  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الز3دي  توفيق  السيد 
سيدي  حي   2 بلوك   2 زنقة   6 3قم 

بوظهرفا2 20000 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الز3دي  توفيق  السيد 
سيدي  حي   2 بلوك   2 زنقة   6 3قم 

بوظهر فا2 20000 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2022/022.
288I

Société somicoc

شركة غ.ط.ب ايموبيليي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 20000، Fes Maroc
شركة غ.ط.ب ايموبيليي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 2 

السكن االجتماعي سعيد 2 الطابق 
1 شقة 5 بنسودة - 20000 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

71667
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

غ.ط.ب ايموبيليي .
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا3ي و األعمال املختلفة للشناء.
 2 3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الطابق   2 االجتماعي سعيد  السكن 
فا2   20000  - بنسودة   5 شقة   1

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 400  : السيد ا3هوني لزعر محمد 

حصة بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
ياسي0  بنشقرو0  تاودي  السيد 
د3هم   1.000 بقيمة  حصة   200  :

للحصة.
سليم  بنشقرو0  تاودي  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   200  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  لزعر  ا3هوني  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة بالمي شقة 1 عما3ة 
فا2   20000 طريق ايموزا3   22/22

املغرب.
ياسي0  بنشقرو0  تاودي  السيد 
عنوانه)ا( 22 تجزئة لكولومب طريق 

ايموزا3 20000 فا2 املغرب.
سليم  بنشقرو0  تاودي  السيد 
عما3ة  كالفو3ني  جنا0  عنوانه)ا( 
يسرى 22 طابق السفلي شقة 1 عي0 

الشق 20000 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الخالدي هجر عنوانه)ا( 

 22/22 عما3ة   1 بالمي شقة  تجزئة 

طريق ايموزا3 20000 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1176.

289I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

OUHMOUCHI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

OUHMOUCHI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها االجتماعي حي 

الساحل دوا3 العسكر القليعة 

ايت ملول انزكا0 - 86602 انزكا0 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22559

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

التجا3ة على الصعيد الوطني و   -

الدولي.

- مطعم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   02 بتا3يخ  بانزكا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 022.

190I
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MARKA ESPERTO CONSULTING

كريبتو باتى
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MARKA ESPERTO
CONSULTING

 2BD ALKHAIDAR IBN
 ABDELLAH BLOC 2

 H.M RACHID ، 20050،
CASABLANCA MAROC

كريبتو باتى شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 5 شا3ع 
عشد هللا بن ياسي0 عما3ة بلدو0 
الطابق 5 3قم 5 - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.522529

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   08 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( مريمة امسكي0 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة السيد )ة( ياسي0 

امسكي0 بتا3يخ 04 ما23 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825560.

191I

GESTORES UNIDOS

ESG MINIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GESTORES UNIDOS
 AV CASABLANCA IMM AL

 HOUDA ، 92000، TETOUAN
MAROC

ESG MINIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الهوة 
سعيد شا3ع موالي الحسن بن 
املهدي 3قم 2 تطوا0 - 92000 

تطوا0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22027

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ESG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MINIERE

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات  واملتابعة  الد3اسات 

املنجمية

بيع وشراء املواد املنجمية 

والصناعة  املناجم  استغالل 

التحويلية.

عنوا0 املقر االجتماعي : حي الهوة 

بن  الحسن  موالي  شا3ع  سعيد 

املهدي 3قم 2 تطوا0 - 92000 تطوا0 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000.000 د3هم، مقسم كالتالي:

السيدة الديني هدى : 500 حصة 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.

500 حصة   : السيد أعراب عادل 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هدى  الديني  السيدة 

شا3ع عمر بن جلو0 إقامة فنيسيا ط 
5 3قم 22 92000 تطوا0 املغرب.

عنوانه)ا(  عادل  أعراب  السيد 

شا3ع جيش امللكي قامة اوبرا بلوك 1 
ط 5 3قم 22 92000 تطوا0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هدى  الديني  السيدة 

شا3ع عمر بن جلو0 إقامة فنيسيا ط 
5 3قم 22 92000 تطوا0 املغرب.

عنوانه)ا(  عادل  أعراب  السيد 

شا3ع جيش امللكي قامة اوبرا بلوك 1 

ط 5 3قم 22 92000 تطوا0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 659.

292I

MARKA ESPERTO CONSULTING

ازير انتيريور

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MARKA ESPERTO

CONSULTING

 2BD ALKHAIDAR IBN

 ABDELLAH BLOC 2

 H.M RACHID ، 20050،

CASABLANCA MAROC

ازير انتيريو3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 5 شا3ع 

عشد هللا بن ياسي0 عما3ة بلدو0 

الطابق 5 3قم 5 5 شا3ع عشد هللا بن 

ياسي0 عما3ة بلدو0 الطابق 5 3قم 5 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.522527

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   22 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

عوني  حسن  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

500 حصة لفائدة السيد )ة( ياسي0 

امسكي0 بتا3يخ 20 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822227.

292I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 STE ECRIN PROPRETE ET
JARDIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 28 2EME

 ETAGE APPT 22 MARRAKECH
 MARRAKECH، 00000،

MARRAKECH maroc
 STE ECRIN PROPRETE ET
JARDIN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
محمد الساد2 اقامة مريم, عما3ة 

4 الشقة 20 الطابق األول. - 40000 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.222527
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 25 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شا3ع محمد الساد2 اقامة مريم, 
 - الطابق األول.   20 الشقة   4 عما3ة 
40000 مراكش املغرب« إلى »هيليت 
 - الشقال  محمد  زنقة  ب20-  3قم 

40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222060.
194I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SORAJCOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
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AGADIR MAROC
SORAJCOM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 228 

سوق النمودجي سيدي يوسف 
أكادير - 80000 أكادير املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.20227
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2026 يونيو   22 املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مشلغ   SORAJCOM الشريك الوحيد
وعنوا0  د3هم   90.000 3أسمالها 
سوق   228 3قم  اإلجتماعي  مقرها 
 - أكادير  يوسف  سيدي  النمودجي 
80000 أكادير املغرب نتيجة ل : قفل 

الشركة .
3قم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
228 سوق النمودجي سيدي يوسف 

أكادير - 80000 أكادير املغرب. 
و عي0:

و  الراجي  محمد   السيد)ة( 
حي الزيتو0 بلوك ف 3قم  عنوانه)ا( 
اكادير   80000 أكادير  تيكوين   282

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   20 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208707.
195I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

NICE PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

NICE PEINTURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 3قم 
2229 حي املحمدي أكادير - 80000 

أكادير املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.25282

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تقر3 حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
3أسمالها  مشلغ   NICE PEINTURE
مقرها  وعنوا0  د3هم   10.000
حي   2229 3قم  تجزئة  اإلجتماعي 
أكادير   80000  - أكادير  املحمدي 

املغرب نتيجة ل : قفل الشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - أكادير  املحمدي  حي   2229 3قم 

80000 أكادير املغرب. 
و عي0:

السيد)ة( محمد  كعلي و عنوانه)ا( 
 80000 أكادير  اوضرضو3  اغيل 

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 
ما23   04 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208822.
196I

nador conseil sarl au

NADSAK BATIMENT
إعال0 متعدد القرا3ات

nador conseil sarl au
 res gourougou b2 av des far ،

62000، nador maroc
NADSAK BATIMENT »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع 
املسيرة 3قم 2 - 62000 الناظو3 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.4667

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 20 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
خفض 3أسمال الشركة بمشلغ قد3ه 
 200.000 من  اي  د3هم   200.000
100.000 د3هم المتصاص  د3هم الى 

الخسائر املتراكمة
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
 100.000 من  اي  د3هم   400.000
باجراء  وذلك   500.000 الى  د3هم 
املحددة  الشركة  ديو0  مع  مقاصة 

املقدا3 واملستحقة
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
العقا3ي  االنعاش  نشاط  حذف 

واضافة نشاط بيع اللوازم املكتبية
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
اشغال  في  الشركة  نشاط  يتمثل 
وبيع  العمومية  واألشغال  الشناء 

اللوازم املكتبية
ينص على  الذي  و7:   6 3قم  بند 
 500.000 الشركة  3اسمال  مايلي: 
حصة   5000 الى  مقسمة  د3هم 
100د3هم للحصة  اجتماعية بقيمة 

كلها في ملك السيد 3بيع السكو3ي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 01 ما23 

2022 تحت 3قم 222.

197I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

H.MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°20 MARRAKECH ، 00000،
MARRAKECH MAROC

H.MULTISERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الشقة 

17A عما3ة 269 الطابق الثالث 

ابواب مراكش مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222205

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.H.MULTISERVICES
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال  مختلفة/  واعمال  الشناء  في 

البستنة للحدائق و الشوا3ع ...اعمال 

التنضيف/ اشغال  املطعمة/ 

االستقشال/متاجرة.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الثالث  الطابق   269 عما3ة   17A

 40000  - مراكش  مراكش  ابواب 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حسن  املود0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املود0 حسن عنوانه)ا( حي 

شيشاوة   41000 املحمدي شيشاوة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد املود0 حسن عنوانه)ا( حي 
شيشاوة   41000 املحمدي شيشاوة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222287.
298I

BUREAU SALAM

STE SPIRE CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU SALAM
شا3ع األمير موالي عشد هللا عما3ة 
27 3قم مكتب B2 الطابق السفلي 
العيو0 ، 70000، العيو0 املغرب
STE SPIRE CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي القد2 
تجزئة 707 3قم 71 زنقة األغراد 
العيو0 - 70000 العيو0 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
00622

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPIRE CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات بدو0 سائق .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
زنقة   71 3قم   707 تجزئة  القد2 
العيو0   70000  - العيو0  األغراد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : كريطى  حمزة  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كريطى  حمزة  السيد 
 72 3قم   707 تجزئة  القد2  حي 
العيو0   70000 زنقة األغراد العيو0 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كريطى  حمزة  السيد 
 72 3قم   707 تجزئة  القد2  حي 
العيو0   70000 زنقة األغراد العيو0 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 622.
199I

FA ADVISING EXPERTS SARL

AL AASR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب 3قم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شا3ع عالل الفا�صي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

AL AASR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مكتب 3قم 
15، املجمع املنهي شطر 2 شا3ع عالل 
الفا�صي عما3ة ب - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222287

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AASR
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أغذية بالجملة والتجزئة
لحساب  الشضائع  لنقل  مقاول 

الغير
 التكييف والتغليف.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
15، املجمع املنهي شطر 2 شا3ع  3قم 
 40000  - ب  عما3ة  الفا�صي  عالل 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : املاحي  عشدهللا  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املاحي  عشدهللا  السيد 
 40000  829 3قم  الجنوبي  أزلي 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املاحي  عشدهللا  السيد 
 40000  829 3قم  الجنوبي  أزلي 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222520.
200I

HLZCONSULTING

HLZ CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 2er
 étage A8 MARRAKECH، 00000،

Marrakech Maroc

HLZ CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة 

فجوة B-0 طريق الصويرة جيليز - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.25502

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 20 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الصويرة  طريق   B-0 فجوة  »اقامة 

املغرب«  مراكش   40000  - جيليز 

»حي سينكو شا3ع مزدلفة اقامة  إلى 
3ياض نوال ج مكتب 3قم A8 الطابق 

مراكش   40000  - جيليز  االول 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2258.

202I

FISCALITY CONSULTING CENTER

STE HISTOIRE D›AMITIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 28 2EME

 ETAGE APPT 22 MARRAKECH

 MARRAKECH، 00000،

MARRAKECH maroc

 STE HISTOIRE D›AMITIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

االدا3ية تامصلوحت. - 40000 

مراكش املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.200829
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الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 28 فبراير 2022 تقر3 حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE HISTOIRE الوحيد  الشريك 
 10.000 مشلغ 3أسمالها   D’AMITIES
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
 - تامصلوحت.  االدا3ية  املنطقة 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000

اسشاب خاصة.
و حدد مقر التصفية ب املنطقة 
 40000  - تامصلوحت.  االدا3ية 

مراكش املغرب. 
و عي0:

و  فا23  ساميرة  السيد)ة( 
تير زنقة هينري ليبسكي    6 عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  فرنسا  لوكاني   06110

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222058.
202I

FINANCE CENTER

EXPRESS ORIENT TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجا3ية أو شعا3 

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
00000، MARRAKECH MAROC

 EXPRESS ORIENT TOURS
»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: شقة 

2222 الطابق الرابع عما3ة 22 -ت 
11 إقامة 3يحانة حي مبروكة - - 

مراكش املغرب.
»إضافة تسمية تجا3ية أو شعا3«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.95562
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

تقر3   2022 فبراير   17 في  املؤ3خ 
إضافة شعا3 تجا3ي للشركة وهو:

»DALILA TRANSPORTS«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222295.
202I

SOUHAL CONSULTING

STE TAIB IMO 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 20 GUELIZ، 00000،
MARRAKECH MAROC

STE TAIB IMO 2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 
10 الشقة 3قم 1 شا3ع كاميل كابانا 
ايفيرناج مراكش 40000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.20202

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   16 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
سيدي محمد  )ة(  تفويت السيد 
حصة   50 الكتاني  الزمزامي  عزيز 
حصة   1.000 أصل  من  اجتماعية 
الزمزامي  معاد  )ة(  السيد  لفائدة 

الكتاني بتا3يخ 16 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222502.
200I

.sté. fidev SARL - A.U

جينيترا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكنا2 - 098 اديو3 اجداد ابني 
امحمد ، 50000، مكنا2 املغرب

جينيترا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ميدلت، 
الشا3ع اإلدا3ي - تونفيت. - 50000 

ميدلت املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.852

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم تحويل  نونبر 2022   01 املؤ3خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»ميدلت، الشا3ع اإلدا3ي - تونفيت. - 
50000 ميدلت املغرب« إلى »مكنا2 
شقة   ،2 عما3ة  سطات،  زنقة   -
مكنا2   50000  - ج.(  م.   (  22- 3قم 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   08 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 0022/2022.
205I

fiduciaire amaali sarl ائتمانية امعلي ش.م.م

OPEDIA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire ائتمانية امعلي ش.م.م
amaali sarl

3قم 22 الطابق االول شا3ع االمام 
الشخا3ي  ايراك بوا3كا0 اكادير ، 

80000، اكادير املغرب
OPEDIA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الخير 2 3قم 4 تراست - 86255 

انزكا0 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20827
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يونيو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPEDIA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 86255  - تراست   4 3قم   2 الخير 

انزكا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : فاطمة  سالمي  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   500  : السيدة بلقي الهام 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سالمي فاطمة عنوانه)ا( 

 87272 انشاد0  الشويشات  دوا3 

اشتوكة ايت بها املغرب.

عنوانه)ا(  الهام  بلقي  السيدة 

 80002 انزا   225 3قم  االمل  تجزئة 

أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سالمي فاطمة عنوانه)ا( 

 87272 انشاد0  الشويشات  دوا3 

اشتوكة ايت بها املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 بتا3يخ  بانزكا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 2090.

206I

طل كونسلتينغ

AJALATY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

طل كونسلتينغ

شا3ع الجوال0. زنقة طنجة. مكاتب 

األطلس. 3قم 14 ، 20000، فا2 

املغرب

AJALATY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
3ياض. القطعة 3قم 226 . الطابق 

الثاني - 20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

72662
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AJALATY
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلطا3ات.  أنواع  جميع  وتوزيع  وبيع 
-تسويق قطع غيا3املركشات ولوازمها. 
-موازنة العجالت ، املحاذاة والفلكنة 
وجميع الخدمات املتعلقة باإلطا3ات. 
-التجا3ة  -إصالح املركشات وصيانتها. 

عامة. -استيراد و تصدير 
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الطابق   .  226 3قم  القطعة  3ياض. 

الثاني - 20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 1.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:
املجدوب  بن  بوزيدي  السيد 
حصة   5.000  : يوسف  الحسني 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
املجدوب  بن  بوزيدي  السيد 
5.000 حصة بقيمة   : الحسني كمال 

100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املجدوب  بن  بوزيدي  السيد 
زنقة   20 الحسني يوسف عنوانه)ا( 
 20000 بد3  حي  سالوي  الحسي0 

فا2 املغرب.
املجدوب  بن  بوزيدي  السيد 
زنقة أبي   8 الحسني كمال عنوانه)ا( 
شعيب الدكالي ملعب الخيل 20000 

فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

املجدوب  بن  بوزيدي  السيد 
زنقة أبي   8 الحسني كمال عنوانه)ا( 
شعيب الدكالي ملعب الخيل 20000 

فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1171.

207I

املركز املراك�صي لإل3شاد

L›ATELIER 2008
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

املركز املراك�صي لإل3شاد
شقة 3قم ٩ مدخل أ عما3ة أنس 

ماجو3يل شا3ع موالي عشد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

L›ATELIER 2008 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 3قم 44 
عما3ة ف إقامة البستا0 5 طريق 
آسفي - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.22785
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3   2022 يناير   05 في  املؤ3خ 
ذات  شركة   L’ATELIER 2008 حل 
3أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا0  د3هم   500.000
إقامة  عما3ة ف   44 3قم  اإلجتماعي 
 40000  - آسفي  طريق   5 البستا0 
األصل  لشيع  نتيجة  املغرب  مراكش 

التجا3ي .
و عي0:

 ASSUNTINA  IONNI )السيد)ة
عما3ة ف إقامة   44 3قم  و عنوانه)ا( 
 40000 آسفي  طريق   5 البستا0 
مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 44 وفي 3قم   2022 يناير   05 بتا3يخ 
طريق   5 البستا0  إقامة  ف  عما3ة 

آسفي - 40000 مراكش املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222202.

208I

املركز املراك�صي لإل3شاد

L›ATELIER CUISINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

املركز املراك�صي لإل3شاد

شقة 3قم ٩ مدخل أ عما3ة أنس 

ماجو3يل شا3ع موالي عشد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

L›ATELIER CUISINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : شا3ع 

واد املخازيت محل 3قم 1 - 40000 

مراكش املغرب .

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.47777

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3 حل   2022 يناير   20 املؤ3خ في 

ذات  شركة   L’ATELIER CUISINE

3أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا0  د3هم   50.000

اإلجتماعي شا3ع واد املخازيت محل 

3قم 1 - 40000 مراكش املغرب نتيجة 

لتوقف النشاط التجا3ي للشركة .

و عي0:

السيد)ة( PATRICIA  PIASCO و 

عنوانه)ا( شا3ع واد املخاز0 محل 3قم 

1 4000 مراكش املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

يناير 2022 وفي شا3ع واد  بتا3يخ 20 

املخاز0 محل 3قم 1 - 40000 مراكش 

املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222809.

209I

املركز املراك�صي لإل3شاد

R S MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

املركز املراك�صي لإل3شاد

شقة 3قم ٩ مدخل أ عما3ة أنس 

ماجو3يل شا3ع موالي عشد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

R S MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : دوا3 بن 

كاوي طريق أمزميز دائرة و قيادة 

تاسلطانت - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.59002

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تقر3 حل   2022 يناير   28 املؤ3خ في 

ذات  شركة   R S MANAGEMENT

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 3أسمالها  مشلغ  الوحيد 

د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 

بن كاوي طريق أمزميز دائرة و قيادة 

40000 مراكش املغرب   - تاسلطانت 

التجا3ي  النشاط  لتوقف  نتيجة 

للشركة .

و عي0:

و   SOPHIE  RAPP السيد)ة( 

عنوانه)ا( دوا3 بن كاوي طريق أمزميز 

 40000 تاسلطانت  قيادة  و  دائرة 

مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي دوا3 بن   2022 يناير   28 بتا3يخ 

قيادة  و  دائرة  أمزميز  طريق  كاوي 

تاسلطانت - 40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   20 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222076.

220I



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5234

املركز املراك�صي لإل3شاد

RYAD MASSARAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجا3ية أو شعا3 

املركز املراك�صي لإل3شاد
شقة 3قم ٩ مدخل أ عما3ة أنس 

ماجو3يل شا3ع موالي عشد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

RYAD MASSARAH »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 3قم 26 
د3ب الجديد باب دكالة  - - مراكش 

املغرب .
»إضافة تسمية تجا3ية أو شعا3«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: -.

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تقر3   2022 فبراير   01 في  املؤ3خ 

إضافة شعا3 تجا3ي للشركة وهو:
RYAD MASSARAH

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222205.
222I

املركز املراك�صي لإل3شاد

MOROCHIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

املركز املراك�صي لإل3شاد
شقة 3قم ٩ مدخل أ عما3ة أنس 

ماجو3يل شا3ع موالي عشد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

MOROCHIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 3قم 
5 د3ب املعروفي لقصو3 - 40000 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.00525

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
17 فبراير 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 
MOROCHIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
وعنوا0  د3هم   10.000 3أسمالها 

مقرها اإلجتماعي 3قم 5 د3ب املعروفي 
املغرب  مراكش   40000  - لقصو3 
نتيجة لعدم وجود أي نشاط تجا3ي 

للشركة .
و عي0:

 GENEVIEVE السيد)ة( 
THERIAULT و عنوانه)ا( 3قم 5 د3ب 
مراكش   40000 لقصو3  املعروفي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
3قم  وفي   2022 فبراير   17 بتا3يخ 
 40000  - لقصو3  املعروفي  د3ب   5

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222052.
222I

STE BECEF SARL

شركة بيسيف ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE BECEF SARL
 N°02 IMMEUBLE CHAOUI

 APPT 26 RUE ELMOUJAHID
 AYACH VN FES، 20000، FES

MAROC
شركة بيسيف ش.م.م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو3 
التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 
41 عما3ة الشاوي شقة 16 زنقة 
املجاهد العيا�صي املدينة الجديدة 

فا2 20000 فا2 املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.60865

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تقر3 حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
شركة بيسيف ش.م.م مشلغ 3أسمالها 
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
الشاوي  عما3ة   41 3قم  اإلجتماعي 
العيا�صي  املجاهد  زنقة   16 شقة 
فا2   20000 املدينة الجديدة فا2 
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

املشروع والوضع املالي للشركة .

 41 و حدد مقر التصفية ب 3قم 
عما3ة الشاوي شقة 16 زنقة املجاهد 

فا2  الجديدة  املدينة  العيا�صي 

فا2   20000 املدينة الجديدة فا2 

املغرب. 

و عي0:

و  الحر�صي  عزيزة  السيد)ة( 

1 طريق  إقامة أنس  عنوانه)ا( 75/2 

فا2   20000 بد3  حي  السمن  عي0 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

السيد)ة( فاطمة الزهراء  الدهبي 
شا3ع إسماعيلية   2 3قم  و عنوانه)ا( 
الزهو13  فتح  إقامة  برازيل  زنقة 

)ة(  كمصفي  املغرب  فا2   20000

للشركة.

و  طحشوش  سكينة  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 3قم 22 زنقة أحمد بوزوبع 

حي األمل ملعب الخيل 20000 فا2 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
3قم 41 عما3ة الشاوي شقة 16 زنقة 

الجديدة  املدينة  العيا�صي  املجاهد 

فا2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 857.

222I

EN FAMILY CONSTRUCTION

 EN FAMILY
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EN FAMILY CONSTRUCTION

 TEMARA ، 22000، TEMARA

MAROC

 EN FAMILY CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 222 

براهيم 3وداني الطابق التاني 3قم 

22° معا3يف الدا3 الشيضاء - 20000 

الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

090209

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 EN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAMILY CONSTRUCTION

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

Promotion immobilier

Travaux divers

.Negoce
عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 222 

3قم  التاني  الطابق  3وداني  براهيم 

22° معا3يف الدا3 الشيضاء - 20000 

الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

ABDELAZIZ EN- السيد 

 100 NHAILI : 2.000 حصة بقيمة 

د3هم للحصة.

ABDELAZIZ EN- السيد 

NHAILI : 2000 بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ABDELAZIZ EN- السيد 

 Rue 22 BD عنوانه)ا(   NHAILI

 El Iraq Hay Rachad 2 25000

خريشكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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 ZAHRA EN-NHAILI السيدة 
 Rue 22 BD El Iraq Hay )عنوانه)ا

Rachad 2 25000 خريشكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 769564.
220I

FIDSAGE SARLAU

 MECHALE BUILDING
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
149 شا3ع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم 71 ، 20080، الدا3 الشيضاء 

املغرب
 MECHALE BUILDING SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 

صبري بوجمعة الطابق االول الشقة 
3قم 6 - 20200 الدا3الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
 520805

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.MECHALE BUILDING SERVICES
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او الشناء
الداخلي  التصميم  و  التجهيز 

لجميع اشكال الشنايات.
زنقة   22  : عنوا0 املقر االجتماعي 
صبري بوجمعة الطابق االول الشقة 

3قم 6 - 20200 الدا3الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : امي0  محمد  مشعال  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امي0  محمد  مشعال  السيد 
3قم   7 زنقة   1 االنا3ة  حي  عنوانه)ا( 
25 عي0 الشق 20070 الدا3 الشيصاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
امي0  محمد  مشعال  السيد 
3قم   7 زنقة   1 االنا3ة  حي  عنوانه)ا( 
25 عي0 الشق 20070 الدا3 الشيصاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 
 -  8205 3قم  تحت   2022 ما23 

.825208
225I

TAGES CONSULTING

 HIMAYA SAFETY
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TAGES CONSULTING
 N 209 Lot. Haj Fateh 2er étage

Q. El Oulfa ، 20260، الدا3 
الشيضاء املغرب

 HIMAYA SAFETY MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شا3ع األمير موالي عشد هللا و شا3ع 
النخلة ، العما3ة 1 الطابق 4 شقة 

3قم 7 - 20020 الدا3 الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520857

 28 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HIMAYA SAFETY MOROCCO

التجا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والصحة  للوقاية  واملواد  السلع  في 

والسالمة في العمل.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

األمير موالي عشد هللا و شا3ع  شا3ع 

شقة   4 الطابق   1 العما3ة   ، النخلة 
3قم 7 - 20020 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

شيشيربوشيت  سيريل  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

شيشيربوشيت  سيريل  السيد 

90عما3ة 2  وليلي  إقامة  عنوانه)ا( 

طابق 4 شقة 14 حي حسني الشيضاء 

20550 الدا3 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

شيشيربوشيت  سيريل  السيد 

90عما3ة 2  وليلي  إقامة  عنوانه)ا( 

طابق 4 شقة 14 حي حسني الشيضاء 

20550 الدا3 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825225.

226I

 EL FRKACHI ZAKARIAA )CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASTE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شا3ع املوحدين تجزئة االميرة 

الطابق االول 3قم 02،الفنيدق ، 

92200، الفنيدق املغرب

CASTE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي كنديسة 

السفلى زنقة طنجة الطابق اال3�صي 
3قم 22 - 92200 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22062

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 CASTE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع محليا و دوليا لحساب الغير.

-وكيل الشحن نقل الشضائع..

كنديسة   : عنوا0 املقر االجتماعي 

السفلى زنقة طنجة الطابق اال3�صي 
3قم 22 - 92200 الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد محمد شاكر العوزي : 500 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500 السيد محمد بلحاج أحمد : 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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العوزي  شاكر  محمد  السيد 

زنقة  السفلى  كنديسة  عنوانه)ا( 

الفنيدق   92200  22 3قم  طنجة 

املغرب.

أحمد  بلحاج  محمد  السيد 

ك   20 حي بن ديشا0 زنقة  عنوانه)ا( 
الفنيدق   92200  6 3قم   02 ممر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشطاط  بالل  السيد 

حي بن ديشا0 شا3ع طا3ق ابن زياد 3قم 

197 92200 الفنيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 687.

227I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

BOUZNIKA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°22, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

BOUZNIKA TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي عثما0 

، 3قم 020 - 22200 بوزنيقة 

املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.156

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

09 دجنبر 2022 تم تعيي0  املؤ3خ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

صمدي محمد كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتا3يخ  سليما0  بب0  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 119.

228I

CANOCAF SARL

RAS4ALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شا3ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

3قم 7 الطابق الثاني 3قم 02 
 NADOR ،62000 ،3الناظو

MAROC
RAS0ALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي لعري 
الشيخ، زنقة 27 الريصاني عما3ة 
3قم 44 - 08 - 62000 الناظو3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22727

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAS0ALL
/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
االنعاش العقا3ي 2/استغالل مجمع 

سياحي 2/االستيراد و التصدير.
عنوا0 املقر االجتماعي : حي لعري 
الشيخ، زنقة 27 الريصاني عما3ة 3قم 

44 - 08 - 62000 الناظو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد صديق حمديوي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صديق حمديوي عنوانه)ا( 
العروي  الطريس  الخلق  عشد  شا3ع 

62550 الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صديق حمديوي عنوانه)ا( 
العروي  الطريس  الخلق  عشد  شا3ع 

62550 الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 28 فبراير 

2022 تحت 3قم 286.

229I

FIDUCIAIRE BILAL

PRESTIGE COSMETIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S60 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
PRESTIGE COSMETIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مركب 
تجا3ي و سكني 3قم 101 بلوك 2 

الطابق 1 شقة 1 ايزيكي 1 3قم 290 
50000 مكنا2 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.41199
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 08 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 101 3قم  سكني  و  تجا3ي  »مركب 
 1 ايزيكي   1 1 شقة  بلوك 2 الطابق 
املغرب«  مكنا2   50000  290 3قم 
1 متجر 3قم ا29-  إلى »تجزئة مرجا0 
 meknes 50000 شطر 72 ايت والل

مكنا2 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 822.

220I

MOORISH

JAS MINES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

29 شا3ع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدا3 الشيضاء املغرب

JAS MINES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 5 شا3ع 

يوسف يب0 تاشفي0 طابق 2 شقة 

2 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

88685

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2028 ما23   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 JAS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MINES

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنقيب والتعدين.

شا3ع   5  : عنوا0 املقر االجتماعي 

يوسف يب0 تاشفي0 طابق 2 شقة 2 

- 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   1.000  : السيد 3وكو لوكا 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 3وكو لوكا عنوانه)ا( ايطاليا 

90000 ايطاليا ايطاليا.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد 3وكو لوكا عنوانه)ا( ايطاليا 
90000 ايطاليا ايطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

أبريل 2028 تحت 3قم -.
222I

cabinet comptable aziz

AGADIR SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي0 مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20050، الدا3الشيضاء املغرب
AGADIR SANTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 4 زنقة 
فانو - 20202 الدا3الشيضاء املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

. 067285
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم تعيي0   2022 يناير   07 املؤ3خ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

لحسيني عشدالجليل كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8592.
222I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

RIWAQ TAMGHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 0 etage fes vn ، 20000
فا2 املغرب

RIWAQ TAMGHRA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شقة 

الطابق االول قطعة 3قم 47 تجزئة 
جنا0 لويز صهريج كناوة فا2. - 

20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

72602
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIWAQ TAMGHRA
خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس التقليدية.
تصميم االزياء.

التطريز االلكتروني, و اليدوي .
التصدير و االستيراد..

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
تجزئة   47 الطابق االول قطعة 3قم 
 - فا2.  كناوة  صهريج  لويز  جنا0 

20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد بيغايدا احمد : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : محمد  بلمحمادي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  بلمحمادي  السيد 
و3دانة  افجوسا  دوا3  عنوانه)ا( 

الد3يوش 20000 فا2 املغرب.
عنوانه)ا(  احمد  بيغايدا  السيد 
الد3يوش  و3دانة  معلي  فدا0  دوا3 

20000 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  بلمحمادي  السيد 
و3دانة  افجوسا  دوا3  عنوانه)ا( 

الد3يوش 20000 فا2 املغرب

عنوانه)ا(  احمد  بيغايدا  السيد 

الد3يوش  و3دانة  معلي  فدا0  دوا3 

20000 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1145.

222I

FIDUCOMPTA

SOTRACTRAVELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOMPTA

الرقم 22 شا3ع الحرية مكتب 10 

املدينة الجديدة  اسفي ، 46000، 

اسفي املغرب

SOTRACTRAVELEC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الرقم 59 

بلوك 45 حي الزهو3.اسفي - 46000 

اسفي املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.6222

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

 2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر3 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

SOTRACTRAVELEC مشلغ 3أسمالها 

مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000

حي   45 بلوك   59 الرقم  اإلجتماعي 

الزهو3.اسفي - 46000 اسفي املغرب 

نتيجة ل : ازمة اقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب الرقم 59 

 46000 بلوك 45 حي الزهو3.اسفي - 

اسفي املغرب. 

و عي0:

بوعقيل  الرحيم  عشد  السيد)ة( 

حي   45 بلوك   59 الرقم  و عنوانه)ا( 

اسفي املغرب   46000 الزهو3.اسفي 

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 

ما23   01 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 191.

220I

DRIEB & ASSOCIES

GGT DISTRIBUTION AUTO
إعال0 متعدد القرا3ات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20220، CASABLANCA MAROC

 GGT DISTRIBUTION AUTO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 26, محج 

مر2 السلطا0 الطابق األول الرقم 

2 - 20220 الدا3 الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: -.

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 06 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر اإلجتماعي إلى 79، شا3ع 

وجدة عي0 البرجة بالدا3 الشيضاء

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

4 من القواني0 األساسية  تغيير املادة 

وتحيي0 القواني0 األساسية

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

شا3ع   ،79 في  محدد  املقراإلجتماعي 

وجدة عي0 البرجة - الدا3 الشيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يناير 2022 تحت 3قم 809260.

225I
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ste al moustakbal conseil

BEE FOR SERVICES
إعال0 متعدد القرا3ات

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 22

bureau et 2 ، 20000، fes maroc

BEE FOR SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

 GARAGE :وعنوا0 مقرها االجتماعي

 REZ N2 REZ DE CHAUSSEE

 LOT 20 HEC SEC 06 N20

TEMARA - - تما3ة املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: -.

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 15 نونبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  من  الشركة  مسيرة  تغيير 

مريم أمي0 باملسيرة الجديدة فتيحة 

الكوهن

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير مقر الشركة بالعنوا0 الجديد: 

الطابق األ3�صي   2 كراج الطابق 3قم 

 14 06 3قم  تجزئة 20 هكتا3 سكتو3 

تما3ة 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير مقر الشركة بالعنوا0 الجديد 

الطابق األ3�صي   2 كراج الطابق 3قم 

 14 06 3قم  تجزئة 20 هكتا3 سكتو3 

تما3ة 

على  ينص  الذي   :28 3قم  بند 

من  الشركة  مسيرة  تغيير  مايلي: 

السيدة مريم أمي0 باملسيرة الجديدة 

فتيحة الكوهن

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بتما3ة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 0087.

226I

HARZEM SERVICES SARLAU

BODY & SKIN PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement Al Youssr 22 , 2ème
 étage BD Mohamed V ، 26200،

Berrechid MAROC
BODY & SKIN PARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 شا3ع 

محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
2 يسا3 - 26200 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
20222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2020 نونبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BODY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.& SKIN PARA
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

ششه صيدالنية.
عنوا0 املقر االجتماعي : 22 شا3ع 
محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 

2 يسا3 - 26200 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيدة الكنوني سهيلة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الكنوني سهيلة عنوانه)ا( 
 26200 شامة  تجزئة   151 فيال 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الكنوني سهيلة عنوانه)ا( 

 26200 شامة  تجزئة   151 فيال 

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   02 بتا3يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2020 تحت 3قم 2527.

227I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

MZ INOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

MZ INOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي لطابق 

األ3�صي حي جابر بن حيا0 بلوك ب 
3قم 222حي الهدى اكادير - 80000 

أكادير املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.00809

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تقر3 حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مشلغ   MZ INOX الوحيد  الشريك 
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 

مقرها اإلجتماعي لطابق األ3�صي حي 

جابر بن حيا0 بلوك ب 3قم 222حي 

الهدى اكادير - 80000 أكادير املغرب 

نتيجة ل : قفل الشركة.

لطابق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

األ3�صي حي جابر بن حيا0 بلوك ب 
 80000 - 3قم 222حي الهدى اكادير 

أكادير املغرب. 

و عي0:

السيد)ة( مينة  زيدو0 و عنوانه)ا( 

222حي الهدى اكادير  بلوك ب 3قم 

)ة(  كمصفي  املغرب  اكادير   80000

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208795.

228I

املركز الجهوي لالستثما3 لجهة د3عة تافياللت ملحقة 

و3زازات

 SOCIÉTÉ »OUISSAL DICO«

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما3 لجهة د3عة 

تافياللت ملحقة و3زازات

شا3ع موالي 3شيد عما3ة داد2 

الطابق االول و3زازات، 45000، 

و3زازات املغرب

 SOCIÉTÉ »OUISSAL DICO«

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 اغرغر 

افر - 47076 زاكو3ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2772

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

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 

 SOCIÉTÉ »OUISSAL DICO«

. SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : *الصشاغة 

والديكو3 

واالعمال  االشغال  جميع   *

املختلفة واملتاجرة 

* العمل الز3اعي الفالحي .

دوا3   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

اغرغر افر - 47076 زاكو3ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   800  : بناني  معاد  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد معاد بناني عنوانه)ا( دوا3 

اغرغر افر 47076 زاكو3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد معاد بناني عنوانه)ا( دوا3 

اغرغر افر 47076 زاكو3ة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بزاكو3ة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم -.

229I

COFISCOM

STE BERKACIM
إعال0 متعدد القرا3ات

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 62200، BERKANE

MAROC

STE BERKACIM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 3قم 95 

زنقة جدة حي الداخلة - 62200 

بركا0 املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.2625

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  فبراير 2022   09 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص اجتماعية من السيد: 

الداودي  السيد  الى  محمد  داودي 

من  2500 حصة اجتماعية،  الشكاي 

السيد  الى  حسام  الداودي  السيد 

حصة   2500 الشكاي  الداودي 

3شيد  داودي  السيد  اجتماعية،من 

 2500 الشكاي  الداودي  السيد  الى 

حصة اجتماعية

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة:  القانوني  الشكل  تغيير 

الى  ذات مسؤوولية محدودة  شركة 

شركة ذات مسؤوولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد  استقالة  مسير:  استقالة 

كمسير  مهامه  من  محمد  داودي 

للشركة

قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعيي0 مسير جديد: تقر3 تعيي0 السيد 

الداودي الشكاي مسير وحيد للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

الشكاي  الداودي  السيد  املساهمات: 

1.000.000 د3هم 

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
الداودي  السيد  الشركة:  3أسمال 

الشكاي 10.000 حصة اجتماعية

على  ينص  الذي   :15 3قم  بند 

وصالحيات  التعيي0،املدة  مايلي: 

االدا3ة:تعيي0 السيد الداودي الشكاي 

مسير و شريك وحيد للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 220.

220I

fiduciaire didi

STE OUFIPLAST SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

fiduciaire didi

 RUE IMAM GHAZALI IMM 28

 ،HAMOUTI 2ER ETAGE ، 60000

وجدة املغرب

STE OUFIPLAST SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: ظهر املحلة 

تجزئة الحشو2 زنقة أ1/6 وجدة - - 

وجدة املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.16107

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 20 فبراير 2007

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص الكاملة للسيد عشد 

الالوي حسن و السيدة عامري مليكة 

لفائدة السيد عشد الالوي محمد و 

السيد عشد الالوي هشام واستقالة 

املسير الوحيد السابق واملوافقة على 

تعيي0 مسير وحيد جديد للشركة 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص الكاملة للسيد عشد 

الالوي حسن و السيدة عامري مليكة 

لفائدة السيد عشد الالوي محمد و 

السيد عشد الالوي هشام

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي:  

السابق  الوحيد  املسير  استقالة 

السيدة عامري مليكة

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

عشد  السيد  تعيي0  على  املوافقة 

الالوي هشام كمسير وحيد للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   16 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2007 تحت 3قم 99.

222I

املركز الجهوي لالستثما3 لجهة د3عة تافياللت ملحقة 

و3زازات

 SOCIETE »SEC2_TRADIV «

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما3 لجهة د3عة 

تافياللت ملحقة و3زازات

شا3ع موالي 3شيد عما3ة داد2 

الطابق االول و3زازات، 45000، 

و3زازات املغرب

 SOCIETE »SEC2_TRADIV « SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 ثالث 

ترميكت - 45000 و3زازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22877

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE »SEC2_TRADIV « SARL

. AU

غرض الشركة بإيجاز : 

* الشناء واالشغال املختلفة 

مكتب لد3اسات الشحث  إنشاء   *

والشحث

والطشوغرافية  الفنية  *املساعدة 

إلدا3ة عمليات الخدمة

* املساومة.
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 عنوا0 املقر االجتماعي : دوا3 ثالث 
ترميكت - 45000 و3زازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

السيد نشاب يونس : 1.000 حصة 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يونس  نشاب  السيد 
و3زازات   45000 دوا3 ثالث ترميكت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يونس  نشاب  السيد 
و3زازات   45000 دوا3 ثالث ترميكت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو3زازات بتا3يخ 25 فبراير 

2022 تحت 3قم -.
222I

FOUZMEDIA

ESPACE MED PRO SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 20000، kenitra

maroc
 ESPACE MED PRO SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 59 شا3ع 
موالي عشدالعزيز إقامة موالي 
عشدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

60222
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE MED PRO SERVICE
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستيراد
املختلفة  االشغال  في  مقاول 

واشغال الشناء.
 59  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
إقامة  عشدالعزيز  موالي  شا3ع 
 14000  -  4 موالي عشدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بلعادل  نجات  السيدة 
السيكو0   2 الرقم   225 الزنقة 

14000 القنيطرة املغرب.
الخطا3ي  زكريا  محمد  السيد 
القنا3ية  د3ب   01 الرقم  عنوانه)ا( 

الجديدة القنا3ية -- مراكش املغرب.
السيد محمد بالكاهية عنوانه)ا( 
 02 شقة  إقامة البستا0 عما3ة ج8 
سال   20000 حجي  سعيد  تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلعادل  نجات  السيدة 
السيكو0   2 الرقم   225 الزنقة 

14000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 07 فبراير 

2022 تحت 3قم -.
222I

STE CROWN CONSULTING SARL

STÉ ALT BH STATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°266,2EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 22000،
ALHOCEIMA MAROC

 STÉ ALT BH STATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املحل 
الكائن بالطابق السفلي مركز بني 
حديفة  - 22000 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2602
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STÉ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALT BH STATION SARL
غرض الشركة بإيجاز : 

- محطة الخدمات
وتجفيف  وتنظيف  غسيل   -

السيا3ات .
- صيانة وإصالح السيا3ات

- مطعم بسعر ثابت.
- مقهى أقل من خمسة أشخاص.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
بني  مركز  السفلي  بالطابق  الكائن 

حديفة  - 22000 الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 100  : السيد عشد املعز العمراني 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 100  : العمراني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد علي العمراني : 800 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد علي العمراني : 800 بقيمة 

100 د3هم.
 100  : السيد عشد املعز العمراني 

بقيمة 100 د3هم.
 100  : العمراني  محمد  السيد 

بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العمراني  علي  السيد 

عائشة  شا3ع  الزمو3ي  الوهابي  حي 

طنجة   90000  .11 3قم  املسافر 

املغرب.

العمراني  املعز  عشد  السيد 

 22000 حديفة  بن  مركز  عنوانه)ا( 

الحسيمة املغرب.

السيد محمد العمراني عنوانه)ا( 

 22000 مركز بن حديفة بن حديفة 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العمراني  علي  السيد 

عائشة  شا3ع  الزمو3ي  الوهابي  حي 

طنجة   90000  .11 3قم  املسافر 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا3يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 170.

220I

cabinet comptable aziz

MSH FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20050، الدا3الشيضاء املغرب

MSH FER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 194 محج 

3ضا كديرة بن امسيك - 20050 

الدا3الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.022625

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تمت   2022 فبراير   14 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
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تفويت السيد )ة( 3شيد الصدوقي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( سعد 

الفح�صي بتا3يخ 14 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8027.
225I

cabinet comptable aziz

MSH FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي0 مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20050، الدا3الشيضاء املغرب
MSH FER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 194 محج 

3ضا كديرة بن امسيك - 20050 
الدا3الشيضاء املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.022625
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم تعيي0  14 فبراير 2022  املؤ3خ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الفح�صي سعد كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8027.
226I

STE AGEFICO SARL

 IMMOBILIERE D›AFRIQUE
 AFRICAN HOLDING

COMPANY
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE AGEFICO SARL
22 شا3ع عمر الخيام الطابق الثاني 

3قم 4 ، 90000، طنجة املغرب
 IMMOBILIERE D›AFRIQUE

 AFRICAN HOLDING

COMPANY شركة املساهمة

و عنوا0 مقرها االجتماعي 22 شا3ع 

الكرم - 90000 طنجة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.292

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  نونبر 2022   04 املؤ3خ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

املساهمة« إلى »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252622.

227I

STE AGEFICO SARL

 IMMOBILIERE D›AFRIQUE
 AFRICAN HOLDING

COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي0 مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL

22 شا3ع عمر الخيام الطابق الثاني 
3قم 4 ، 90000، طنجة املغرب

 IMMOBILIERE D›AFRIQUE

 AFRICAN HOLDING

COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 شا3ع 

الكرم - 90000 طنجة املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.292

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي0   2022 نونبر   04 املؤ3خ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة( حشيبي 

سعيد كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252622.

228I

MEDIA MULTI SERVICES

BOUAYAD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEDIA MULTI SERVICES
شا3ع عالل بن عشد هللا 3قم 26 

الطابق الثالث الناظو3 ، 62000، 
الناظو3 املغرب

BOUAYAD TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
العروي الناظو3 - 62550 العروي 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22229
 09 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUAYAD TRANS
 SERVICES : غرض الشركة بإيجاز
.AUXLIAIRES DES TRANSPORTS
عنوا0 املقر االجتماعي : حي الفتح 
العروي   62550  - الناظو3  العروي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 6 أشهر سنة .
الشركة:  3أسمال  مشلغ 

10.000.000 د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر بوعياد عنوانه)ا( زنقة 
الناظو3  العروي   22 3قم  تمام  ابو 

62550 العروي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر بوعياد عنوانه)ا( زنقة 
الناظو3  العروي   22 3قم  تمام  ابو 

62550 العروي املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا3يخ  بالناضو3  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت 3قم -.

229I

MEDIA MULTI SERVICES

CANARIO BEST CARPET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEDIA MULTI SERVICES
شا3ع عالل بن عشد هللا 3قم 26 

الطابق الثالث الناظو3 ، 62000، 
الناظو3 املغرب

CANARIO BEST CARPET شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
عالل بن عشد هللا 3قم 26 الطابق 
الثالث الناظو3 - 62000 الناظو3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22222
 09 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 دجنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CANARIO BEST CARPET
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 FABRICATION DE TAPIS ET

.MOQUETTES
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الطابق   26 3قم  عشد هللا  بن  عالل 
الناظو3   62000  - الناظو3  الثالث 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 6 أشهر سنة .
الشركة:  3أسمال  مشلغ 

10.000.000 د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة قنري سناء عنوانه)ا( حي 

 62000 الناظو3   67 3قم  امسعودا 

الناظو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة قنري سناء عنوانه)ا( حي 

 62000 الناظو3   67 3قم  امسعودا 

الناظو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا3يخ  بالناضو3  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت 3قم -.

200I

DRIEB & ASSOCIES

LA MERIENDA D’ELY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20220، CASABLANCA MAROC

LA MERIENDA D’ELY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

 GH ،الجنيد وزنقة سفيا0 التو3ي

8 الرقم 22 املعا3يف - 20220 الدا3 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520852

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MERIENDA D’ELY

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة سواء في املغرب أو في الخا3ج:

الغذائية  املواد  بيع   •

بالتقسيط في املتاجر املتخصصة.

جميع   ، أعم  وبصو3ة   •

والصناعية  التجا3ية  املعامالت 

بشكل  املرتشطة   ، واملنقولة  واملالية 

باألهداف  مشاشر  غير  أو  مشاشر 

املذكو3ة أعاله ، أو التي يمكنها تعزيز 

تحقيقها وتطويرها.

عنوا0 املقر االجتماعي : زاوية زنقة 

 GH التو3ي،  الجنيد وزنقة سفيا0 

8 الرقم 22 املعا3يف - 20220 الدا3 

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : امليموني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد امليموني عنوانه)ا( 

فيال 222 املنطلق 2 حي الفتح ح ي م 

20220 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد امليموني عنوانه)ا( 

فيال 222 املنطلق 2 حي الفتح ح ي م 

20220 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822206.

202I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

سمافيا
إعال0 متعدد القرا3ات

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شا3ع محمد الخامس و شا3ع 

ابن كثير إقامة دو2 ما23 3قم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

سمافيا »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: عي0 

الرامي جماعة باب تازة - - شفشاو0 

املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.1467

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  فبراير 2022  املؤ3خ في 22 

القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 

مايلي: تفويت حصص: تفويت أحمد 

بوطالب ل 500 حصة اجتماعية من 

د3هم   100 حصة بقيمة   500 أصل 

للحصة لفائدة محمد الودغيري

على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 

عزل مسير وتعيي0 مسير آخر:  مايلي: 

بناء على عزل السيد طه الزجلي قر3 

الشريك الوحيد تعيي0 السيد حفيظ 

الكها0 كمسير للشركة وتوقيعه كاف 

بالتسيير  املتعلقة  التصرفات  لنفاذ 

املنصوص  االستثناءات  مراعاة  مع 

عليها في املادة 22 من النظام األسا�صي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

3أسمال الشركة: 1000.00,00 د3هم 

 100 حصة بقيمة   1000 مقسم إلى 

د3هم للحصة، تعود جميعها للشريك 

الوحيد السيد محمد الودغيري

على  ينص  الذي   :22 3قم  بند 

يتولى  الكها0  حفيظ  السيد  مايلي: 

لنفاذ  كاف  وتوقيعه  الشركة،  سير 

بالتسيير  املتعلقة  التصرفات  جميع 

املنصوص  االستثناءات  مراعاة  مع 

عليها في املادة 22 من النظام األسا�صي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا3يخ  بشفشاو0  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 28/2022.

202I

cabinet abda conseil et management

MANAL CONSTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et

management
3قم 229الطابق االول طريق سيدي 

واصل الحي الصناعي ، 46000، 

اسفي اسفي

MANAL CONSTRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 2 

الطابق االول تجزئة نجاح 2 حي 

اجنا0 سيدي بوزيد - 46000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22529

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANAL CONSTRAV

أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

بناء و أعمال مختلفة.

- نقل الطرود. 

- االستيراد والتصدير..
 2 3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

حي   2 نجاح  تجزئة  االول  الطابق 

اجنا0 سيدي بوزيد - 46000 اسفي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : 3شيد  الد3قاوي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الد3قاوي 3شيد عنوانه)ا( 

 46000 دوا3 اوالد خلف هللا لحضر 

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الد3قاوي 3شيد عنوانه)ا( 

 46000 دوا3 اوالد خلف هللا لحضر 

اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   10 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 3قم -.

200I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE INFINITY HOME
LUXURY IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n25 atlas ،

20000، fes MAROC

 STE INFINITY HOME LUXURY

IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مكتب 

اشرف الطابق الساد2 3قم 02 
زنقة عشد الكريم بنجلو0 املدينة 

الجديدة - 20000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

72602

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 INFINITY HOME LUXURY

. IMMOBILIERE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء  عمليات  مختلف   , عقا3ي 

شراء  و  ,بيع  األ3ا�صي  تجزيء  و 

الشناء  آالت  شراء  و  الشناء,بيع  مواد 

لحساب  الشضائع  الحفر,نقل  و 

املدنية,  الهندسة  الغير,أشغال 

و  اآلالت  واستيراد,-كراء  تصدير 

املعدات.

مختلف  عامة  وبصفة         

العقا3ية  املالية,  التجا3ية,  العمليات 

املنقولة و غير املنقولة التي من شأنها 

توسيع نشاط الشركة 

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
اشرف الطابق الساد2 3قم 02 زنقة 

عشد الكريم بنجلو0 املدينة الجديدة 

- 20000 فا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ودغيري  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر ودغيري عنوانه)ا( 60 

تجزئة املهدي طريق ايموزا3 20000 

فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر ودغيري عنوانه)ا( 60 

تجزئة املهدي طريق ايموزا3 20000 

فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   01 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1079.

205I

CABINET ELKHALFI

 KOUCHTOU MOUROU
TRAV S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

El azhari smail
 Dr old mansour bouhmame Sidi
 bennour، 20000، Sidi bennour

Maroc
 KOUCHTOU MOUROU TRAV

S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 06 
الطابق 02 شا3ع عالل بن عشد هللا 
سيدي بنو3 20250 سيدي بنو3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2252
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 KOUCHTOU MOUROU TRAV

.S.A.R.L
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءات
تاجر.

 06 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 
شا3ع عالل بن عشد هللا   02 الطابق 
بنو3  سيدي   20250 بنو3  سيدي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : يوسف  كوشطو  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
حصة   500  : عمر  مو3و  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كوشطو يوسف عنوانه)ا( 
196 تجزئة السعادة 20250 سيدي 

بنو3 املغرب.
الحي  السيد مو3و عمر عنوانه)ا( 
 02086 ابادو  عادل  ايت  االدا3ي 

التوامة الحوز املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كوشطو يوسف عنوانه)ا( 
196 تجزئة السعادة 20250 سيدي 

بنو3 املغرب
الحي  السيد مو3و عمر عنوانه)ا( 
 02086 ابادو  عادل  ايت  االدا3ي 

التوامة الحوز املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا3يخ  بنو3  بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 20.

206I

PF EXPERTS

KAAJUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
 22RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 00000،

Marrakech MAROC
KAAJUN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
مسلم تحزئة بوكا3 الطابق 2 شقة 

3قم 14 باب دكالة مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222092

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
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 

.KAAJUN
التاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  وتصدير  باستيراد  يقوم 
املنتجات االستهالكية ) منتج غذائي(.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شقة   2 الطابق  بوكا3  تحزئة  مسلم 
 40000 14 باب دكالة مراكش -  3قم 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 NADA RAMADAN السيدة 
FATTOUH : 2.000 حصة بقيمة 10 

د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 NADA RAMADAN السيدة 
 IMM ALLAF )عنوانه)ا FATTOUH
._ _ _ RUE RBEIZ HAMRA LIBAN
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 NADA RAMADAN السيدة 
 IMM ALLAF )عنوانه)ا FATTOUH
_ _ _ RUE RBEIZ HAMRA LIBAN

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222265.
207I

FIDUCONTROLE

ايديس ماروك
إعال0 متعدد القرا3ات

FIDUCONTROLE
 BD ABDELMOUMEN 57 BD 57
ABDELMOUMEN، 20266، الدا3 

الشيضاء املغرب
ايديس ما3وك »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 57 شا3ع 

عشد املومن 57 شا3ع عشد املومن 
2666 الدا3 الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.96415
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 26 ماي 2026
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1 : الذي ينص على مايلي: 
االجتماعي  الرأسمال  في  الزيادة   -
إلى   د3هم   2.000.000 من  ونقله 
 1.000.000 د3هم بنقل   2.000.000
د3هم من الحساب الجا3ي للشريك 
10.000حصة  وخلق   ، الوحيد 
د3هم   100.00 فئة  من  اجتماعية 
طرف  من  ومحر3ة  مكتتشة  كلها 

الشريك الوحيد
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  3أسمال  خفض   -
 800.000 د3هم إلى   2.000.000 من 

د3هم 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 3قم  بند 
اكتتب ودفع املشا3ك الوحيد  مايلي: 
قشل  د3هم   2.000.000 للشركة 
الزيادة في الرأسمال ثم اكتتـاب ودفـع 

مشلـغ 2.000.000 د3هم.
بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
حصة من فئة   8000 اكتتب وحـر3 

100.00 د3هـم للمساهم الوحيد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يوليوز 2026 تحت 3قم 608622.
208I

AMINE HISSABAT

ARGENT SHIZ S.A.R.L. A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMINE HISSABAT
 TEMARA 2079 HAY MAGHREB

 ARABI ، 22000، TEMARA
MAROC

 ARGENT SHIZ S.A.R.L. A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الحياة عي0 العودة 3قم 2 تما3ة - 

22000 تما3ة تما3ة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225605

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARGENT SHIZ S.A.R.L. A.U

الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 

املغرب  في  األموال  وتحويل  النقدية 

والخا3ج.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 - تما3ة   2 3قم  العودة  عي0  الحياة 

22000 تما3ة تما3ة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيدة سميرة الشاكلي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سميرة الشاكلي عنوانه)ا( 

 2 3قم  عما3ة  زعاير  أوالد  تجزئة 

تما3ة   22000 عودة  2098عي0 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سميرة الشاكلي عنوانه)ا( 

 2 3قم  عما3ة  زعاير  أوالد  تجزئة 

تما3ة   22000 عودة  2098عي0 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بتما3ة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 225605.

209I

شركة فيدوسو

ODI RENT Car
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدوسو
202 شا3ع املوحدين الحسيمة ، 

22000، الحسيمة املغرب
ODI RENT Car شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
باد2 عما3ة 09 3قم 22 الحسيمة - 

22000 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2657

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ODI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RENT Car
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات بدو0 سائق.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
09 3قم 22 الحسيمة -  باد2 عما3ة 

22000 الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : والقا�صي  عشدالعزيز  السيد 

5000 بقيمة 100 د3هم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

والقا�صي  عشدالعزيز  السيد 
يوسف  ايت  ازغا3  دوا3  عنوانه)ا( 
الحسيمة   22000 الحسيمة  وعلي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
والقا�صي  عشدالعزيز  السيد 
يوسف  ايت  ازغا3  دوا3  عنوانه)ا( 
الحسيمة   22000 الحسيمة  وعلي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 62.

250I

RIF CONSEIL SARL

 SOCIETE NEW TRAV
AFRIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 2EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 SOCIETE NEW TRAV AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الكندي 
شا3ع املتنبي ب15 شقة الطابق 
التاني الناظو3 - 62000 الناظو3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22292
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 أكتوبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE NEW TRAV AFRIQUE

غرض الشركة بإيجاز : -أعمال أو 

تشييد متنوعة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

شقة  ب15  املتنبي  شا3ع  الكندي 

 62000  - الناظو3  التاني  الطابق 

الناظو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد حسن عابدا 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : السيد عشد الكريم عشيدا 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

بقيمة   500  : السيد حسن عابدا 

100 د3هم.

 500  : السيد عشد الكريم عشيدا 

بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عابدا  حسن  السيد 

الناظو3   98 3قم  براقة  اعواد0  حي 

62000 الناظو3 املغرب.

عشيدا  الكريم  عشد  السيد 

 98 حي تطوا0 براقة 3قم  عنوانه)ا( 

الناظو3 62000 الناظو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عابدا  حسن  السيد 

الناظو3   98 3قم  براقة  اعواد0  حي 

62000 الناظو3 املغرب

عشيدا  الكريم  عشد  السيد 

 98 حي تطوا0 براقة 3قم  عنوانه)ا( 

الناظو3 62000 الناظو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 4506.

252I

 EL FRKACHI ZAKARIAA )CABINET

(COMPTABLE C.C.N

I.M.Z DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شا3ع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول 3قم 02،الفنيدق ، 

92200، الفنيدق املغرب
I.M.Z DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االميرة 3قم 502 زنقة غرناطة شقة 
بالطابق االول 3قم 02 - 92200 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22005
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 I.M.Z  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. DISTRIBUTION
- استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
املنتجات  جميع  وتوزيع  تصدير  و 

الغذائية.
-التداول التجا3ي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
زنقة غرناطة شقة   502 االميرة 3قم 
 92200  -  02 3قم  االول  بالطابق 

الفنيدق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
: 80 حصة  السيد محمد از3يقو 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
حصة   10  : السيد عماد از3يقو 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.

10 حصة   : السيد محمد از3يقو 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  از3يقو  محمد  السيد 

شا3ع  غرناطة  زنقة  االميرة  تجزئة 

الفنيدق   92200  22 3قم  يناير   11

املغرب.

عنوانه)ا(  از3يقو  عماد  السيد 

تجزئة االميرة شا3ع اثينا ممر 01 3قم 

22 92200 الفنيدق املغرب.

عنوانه)ا(  از3يقو  محمد  السيد 

شا3ع  غرناطة  زنقة  االميرة  تجزئة 

الفنيدق   92200  22 3قم  يناير   11

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  از3يقو  محمد  السيد 

 11 تجزئة االميرة زنقة غرناطة شا3ع 

يناير 3قم 22 92200 الفنيدق املغرب

عنوانه)ا(  از3يقو  عماد  السيد 

تجزئة االميرة شا3ع اثينا ممر 01 3قم 

22 92200 الفنيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 625.

252I

EURODEFI

ILY LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°22، 20260، CASABLANCA

MAROC

ILY LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 15 شا3ع 

عشد املومن الطابق 2 شقة 15 - 

20260 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525202

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 ما23   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ILY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTIQUE

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقا3.

15 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 

 -  15 شقة   2 الطابق  املومن  عشد 

20260 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 CL السيد فؤاد معاوية عنوانه)ا( 

 Punta Umbria 5 PBJ A Ayamonte

أسشانيا   2056 أسشانيا   Huelva

أسشانيا.

نوصحي  مجدولي0  السيدة 

الغزالي  االمام  شا3ع   2 عنوانه)ا( 

20000 الجديدة املغرب.

عنوانه)ا(  اهيكر  صالح  السيد 

الجديدة   20000 تجزئة حكيمة   14

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الوازني  الشاهدي  احمد  السيد 

3قم   40 عنوانه)ا( حي مند3ونة زنقة 

شق  عي0   5 شقة   2 الطابق   272

2000 الدا3 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825665.

252I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

EL KHARROUBI TABBAI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25250،
OUED ZEM MAROC

EL KHARROUBI TABBAI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 69 زنقة 
املعادنة - 25250 وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2267
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KHARROUBI TABBAI
استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير
أعمال مختلفة 

تجا3ة.
زنقة   69  : عنوا0 املقر االجتماعي 

املعادنة - 25250 وادي زم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 450  : الخروبي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 450  : التشاعي  الحسي0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الخروبي عنوانه)ا(  احمد  السيد 
74 شا3ع 20 غشت 25250 وادي زم 

املغرب.
السيد الحسي0 التشاعي عنوانه)ا( 
وزنقة  الصناعة  زنقة  زاوية   90

الدندو0 25250 وادي زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الخروبي عنوانه)ا(  احمد  السيد 
74 شا3ع 20 غشت 25250 وادي زم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم بتا3يخ 01 ما23 

2022 تحت 3قم 16.
250I

COMPTE A JOUR

 TRANSPORT ABERKANE
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5272 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 TRANSPORT ABERKANE

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 

الكندي زنقة 2 3قم 8 الناظو3 - 
62000 الناطو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22727

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TRANSPORT ABERKANE

.INTERNATIONAL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمتعة غير املرفقة
الصعيدين  على  الشضائع  نقل 

الوطني والدولي لحساب الغير 

االستيراد والتصدير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - الناظو3   8 3قم   2 زنقة  الكندي 

62000 الناطو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ابركا0  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ابركا0  يوسف  السيد 
الد3يوش  اتسافت  قاسيطة  مركز 

62000 الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابركا0  يوسف  السيد 
الد3يوش  اتسافت  قاسيطة  مركز 

62000 الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 258.
255I

INASS BUSINESS CENTRE

TAZAWI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INASS BUSINESS CENTRE
 AV PRINCE MLY ABDELLAH
 RESIDENCE TAOUFIK N°20

 APPARTEMENT N°22 ETAGE 2 ،
90000، TANGER MAROC
TAZAWI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 17 
3قم 88 طريق العوامة طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222887
في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAZAWI CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - طريق العوامة طنجة   88 3قم   17

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الوهابي  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الوهابي  ليلى  السيدة 
 4 3قم   29 زنقة  خلدو0  ابن  حي 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ملليلس حكيمة عنوانه)ا( 
 22 3قم   89 زنقة   02 العوامة  حي 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم -.
256I

EXCEL COMPTA SARL AU

JB SMART COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة و3دة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 40000، 
مراكش املغرب

JB SMART COMPANY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 22 
مكر3 الحي الصناعي الطابق الثاني  - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222022

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 JB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART COMPANY
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات املعلوميات
والوقاية  املكتب  لوازم  بيع 

والحراسة وكامرات املراقشة 
االستيراد والتصدير 

بيع  الخدمات  لتسيير  مقاولة 
البرامج واالستشا3ات املعلوماتية..

 22 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 
مكر3 الحي الصناعي الطابق الثاني  - 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 50  : جشو3  العالي  عشد  السيد 

حصة بقيمة 5.000 د3هم للحصة.
حصة   50  : السيد وليد بوندمي 

بقيمة 5.000 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جشو3  العالي  عشد  السيد 
عنوانه)ا( الشطر 5 حرف ت 3قم 52 
تامنصو3ت 40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  بوندمي  وليد  السيد 
شا3ع حما0 الفطواكي سيدي 3حال 

02250 قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوندمي  وليد  السيد 
شا3ع حما0 الفطواكي سيدي 3حال 

02250 قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222620.
257I

HORIZON LINES SARL

SANI THAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

HORIZON LINES SARL
شا3ع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق األ3�صي، 
3قم 2 ، 92000، تطوا0 املغرب

SANI THAMI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مستودع 
الحاج حسن، طريق الواد، قرب 
سوق الجملة بتطوا0 - 92000 

تطوا0 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.27559

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 15 دجنبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»مستودع الحاج حسن، طريق الواد، 
قرب سوق الجملة بتطوا0 - 92000 
الدا3  »شا3ع  إلى  املغرب«  تطوا0 
 - املحنش   ،4 امللكية وداد  الشيضاء، 

92000 تطوا0 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 561.
258I

SAFAA

 SARAYOUSSE OFFICE
 MODERN ACTIVITY

 FOR INDUSTRAY AND
RESEARCH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAFAA
 N°0 AV ZARQTOUNI VN ،

06000، SAFI MAROC
 SARAYOUSSE OFFICE

 MODERN ACTIVITY FOR
 INDUSTRAY AND RESEARCH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 01 

شا3ع القد2 سبت جزولة - 46000 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22595

 20 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SARAYOUSSE OFFICE  :

 MODERN ACTIVITY FOR

. INDUSTRAY AND RESEARCH

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء

خدمات معلوماتية 

التصدير و االستراد.
 01 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 

شا3ع القد2 سبت جزولة - 46000 

اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد الهاشمي الخو�صي : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الخو�صي  الهاشمي  السيد 

حرا3ة  حد  اتركا0  دوا3  عنوانه)ا( 

اسفي 46000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الخو�صي  الهاشمي  السيد 

حرا3ة  حد  اتركا0  دوا3  عنوانه)ا( 

اسفي 46000 اسفي املغرب.



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5248

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي بتا3يخ - تحت 3قم -.

259I

مولدافيت

طاهري روكوفرومو كونطونسيو 
سيرفيس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مولدافيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,09

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20052، CASABLANCA MAROC
طاهري 3وكوفرومو كونطونسيو 
سيرفيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 46 شا3ع 
الز3قطوني الطابق 2 3قم الشقة 6 
الدا3 الشيضاء الدا3 الشيضاء 20000 

الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
028882

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2029 يونيو   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : طاهري 

3وكوفرومو كونطونسيو سيرفيس.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتسوية  القانونية  االستشا3ات 

املنازعات.
46 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 
 6 3قم الشقة   2 الز3قطوني الطابق 
الدا3 الشيضاء الدا3 الشيضاء 20000 

الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الطيري  حسن  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الطيري  حسن  السيد 
نواصر  عزوز  حمرى  حا3ة  ملشا3كيي0 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الطيري  حسن  السيد 
نواصر  عزوز  حمرى  حا3ة  ملشا3كيي0 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يوليوز 2029 تحت 3قم 000000.

260I

aice compta

LA MERE COMMERCIALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 2 bloc d n 299 ، 20290،

casablanca maroc
LA MERE COMMERCIALE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 2 
إقامة ال كو3نيش الطابق األ3�صي 
شقة 1 زنقة 3كراكة - 20052 

الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

020079
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2028 أبريل   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MERE COMMERCIALE

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مستو3د.

عما3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
إقامة ال كو3نيش الطابق األ3�صي   2
 20052  - 3كراكة  زنقة   1 شقة 

الشيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 600  : محمد  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
طاهرة  خديجتو  أحمد  السيدة 
د3هم   100 بقيمة  حصة   400  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  ابراهيم  السيد 
 2 الطابق  إليا2  إقامة   49 عما3ة 
الشيضاء   20500 الجيروند   15 شقة 

املغرب .
طاهرة  خديجتو  أحمد  السيدة 
إليا2  إقامة   49 عما3ة  عنوانه)ا( 
الطابق 2 شقة 15 الجيروند 20500 

الشيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  ابراهيم  السيد 
 2 الطابق  إليا2  إقامة   49 عما3ة 
الشيضاء   20500 الجيروند   15 شقة 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 
دجنبر 2028 تحت 3قم 00686520.
262I

2CK

NOUHAILA TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2CK
5 اقامة ادم 2 الطابق االول شقة 

3قم 2 شا3ع املحطة سماعلة سطات 
، 26000، سطات املغرب

NOUHAILA TRADING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 75 شا3ع 

انفا زاوية زنقة كلو بروفانس الطابق 

9 شقة ب 208 الدا3الشيضاء - 

20000 الدا3الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520005

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUHAILA TRADING

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي.

75 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 

انفا زاوية زنقة كلو بروفانس الطابق 

 - الدا3الشيضاء   208 ب  شقة   9

20000 الدا3الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد الشفي عشدالحليم : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عشدالحليم  الشفي  السيد 

دوا3 مسناوي والد عرو2  عنوانه)ا( 

سطات   26000 مزامزة سطات   02

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عشدالحليم  الشفي  السيد 
دوا3 مسناوي والد عرو2  عنوانه)ا( 
سطات   26000 مزامزة سطات   02

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820888.
262I

BOURA CONSEILS

رسليم تشييد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 2 VN MEKNES
، 50000، MEKNES MAROC

3سليم تشييد شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 4أ 
كاميليا 2 تجزئة كاميليا مكنا2 - 

50000 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

55575
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
: 3سليم  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

تشييد.
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا3ي - أشغال عامة او بناء.
4أ  3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - مكنا2  كاميليا  تجزئة   2 كاميليا 

50000 مكنا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد سليما0 حو3 : 600 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   400  : السيد 3شيد حو3 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حو3  سليما0  السيد 
مكنا2   1 االنشعاث  تجزئة   25 3قم 

50000 مكنا2 املغرب.
عنوانه)ا(  حو3  3شيد  السيد 
 50000 مكنا2   1 االنشعاث   25 3قم 

مكنا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حو3  سليما0  السيد 
مكنا2   1 االنشعاث  تجزئة   25 3قم 

50000 مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 822.
262I

AGC CONSULTING

ALIA CAPITAL عالية كپيتال 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGC CONSULTING
250، زاوية شا3ع موالي يوسف 
وبو3دو، الطابق 4، شقة 11 ، 
20000، الدا3 الشيضاء املغرب
 ALIA 200.000 عالية كپيتال 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 2 ، زنقة 
آيت أو3ير، الطابق التاني، بو3كو0 - 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522077
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
عالية   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ALIA 100.000 كپيتال

التجا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بصفة عامة

والشراء  والتصدير  االستيراد 

والشيع والتمثيل والتسويق والتوزيع 

والتصنيع والنقل ، بجميع الوسائل ، 

ألي منتج وبضائع وأغراض ولوازم من 

أي نوع ومن أي شكل، .
، زنقة   2 : عنوا0 املقر االجتماعي 

آيت أو3ير، الطابق التاني، بو3كو0 - 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 250  : حسن  عشقا3ي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   250  : السيدة هند ليطو 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيدة عشقا3ي اليانا عالء : 250 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيدة عشقا3ي ليليا إالف : 250 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  عشقا3ي  السيد 

حديقة  مجمع   ، الغندو3ي  حي 
طنجة   90000  .02 3قم   ، ماالباطا 

املغرب.

حي  السيدة هند ليطو عنوانه)ا( 

الغندو3ي ، مجمع حديقة ماالباطا ، 
3قم 02. 90000 طنجة املغرب.

عالء  اليانا  عشقا3ي  السيدة 

مجمع   ، الغندو3ي  حي  عنوانه)ا( 
 90000  .02 3قم   ، حديقة ماالباطا 

طنجة املغرب.

إالف  ليليا  عشقا3ي  السيدة 

مجمع   ، الغندو3ي  حي  عنوانه)ا( 
 90000  .02 3قم   ، حديقة ماالباطا 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيدة هند ليطو عنوانه)ا( 

الغندو3ي ، مجمع حديقة ماالباطا ، 
3قم 02. 90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بالدا3 الشيضاء بتا3يخ - تحت 

3قم -.

260I

SAMIR FIDUCIAIRE

 BELHAJ ALI COMPTOIRE
MALHI

إعال0 متعدد القرا3ات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 2,
 2EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 BELHAJ ALI COMPTOIRE

MALHI »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: متجر 
3قم 4، 3ياض االسماعيلية 1، 3قم 

2029، الشطر واو - 50000 مكنا2 
املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.27229
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2022  املؤ3خ في 22 

القرا3ات التالية: 
الذي ينص على  قرا3 3قم واحد: 
السيد  استقالة املسير الثاني،  مايلي: 
لشطاقة  الحامل  باشيري،  مصطفى 

.D980095 التعريف الوطنية عدد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 15: الذي ينص على مايلي: 
الشركة السيد املدني فوزي  سيدير   
الوطنية  التعريف  شطاقة  ل الحامل 
ليست  مهامه  مدة   .P96 5 20 عدد 
محدودة. يصرح السيد املداني فوزي 
أنه ال يوجد أي تعا3ض أو حظر من 
واجشاته  مكن أ0 يعيق أداء  جانشه ي
كمسير. الشركة ملزمة بتوقيع السيد 

املدني فوزي
باملحكمة  القانوني  يداع  اإل تم 
ما23   07 بتا3يخ  3ية بمكنا2  التجا

2022 تحت 3قم 915.

265I
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INASS BUSINESS CENTRE

 STE CLUB ATHLETICO DE

TANGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

INASS BUSINESS CENTRE

 AV PRINCE MLY ABDELLAH

 RESIDENCE TAOUFIK N°20

 APPARTEMENT N°22 ETAGE 2 ،

90000، TANGER MAROC

 STE CLUB ATHLETICO DE

TANGER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 25 محج 

موالي يوسف طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.27227

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تقر3 حل   2022 يناير   10 املؤ3خ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 STE CLUB الوحيد  الشريك  ذات 

مشلغ   ATHLETICO DE TANGER
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 

موالي  محج   25 اإلجتماعي  مقرها 

طنجة   90000  - طنجة  يوسف 

املداخيل  قلة   : ل  نتيجة  املغرب 

و3كود النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 25 محج 

موالي يوسف طنجة - 90000 طنجة 

املغرب. 

و عي0:

و  مليك  اللطيف  عشد  السيد)ة( 

يوسف  موالي  محج   25 عنوانه)ا( 

املغرب  طنجة   90000 طنجة 

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 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2852.

266I

ECOGEF

WOHNUNG FUR DICH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 25

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 25 ELJADIDA، 20000،

ELJADIDA MAROC
WOHNUNG FUR DICH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
1 3قم 8 املعا3يف الدا3 الشيضاء - 

20220 الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
529922

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WOHNUNG FUR DICH
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي / اشغال متعددة / تجا3ة.
زنقة   22  : عنوا0 املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
 - الشيضاء  الدا3  املعا3يف   8 3قم   1

20220 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

السيد املصطفى الحاجي : 1.000 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحاجي  املصطفى  السيد 
السالم  مسا3  تجزئة   4 عنوانه)ا( 
 20000 الجديدة  االول  الطابق 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحاجي  املصطفى  السيد 
السالم  مسا3  تجزئة   4 عنوانه)ا( 
 20000 الجديدة  االول  الطابق 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يناير 2022 تحت 3قم 2222.
267I

COMPTE A JOUR

 KWAISS MAROC
DETECTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5272 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 KWAISS MAROC DETECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
امعرف الجنوبية سلوا0 الناظو3 - 

62000 الناظو3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22725

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KWAISS MAROC DETECTION
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  و  املعاد0  مستشعرات 

اإللكترونية والد3اجات النا3ية.
: حي اوالد  عنوا0 املقر االجتماعي 
 - الناظو3  سلوا0  الجنوبية  امعرف 

62000 الناظو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عزاوي  بنعي�صى  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنعي�صى عزاوي عنوانه)ا( 
سلوا0  الجنوبية  امعرف  اوالد  حي 

الناظو3 62000 الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنعي�صى عزاوي عنوانه)ا( 
سلوا0  الجنوبية  امعرف  اوالد  حي 

الناظو3 62000 الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 07 ما23 

2022 تحت 3قم 270.
268I

FORMAFID CONSEIL

أسواق كيسر
تعيي0 أعضاء مجلس اإلدا3ة

FORMAFID CONSEIL
 N°22 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
أسواق كيسر »شركة املساهمة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: املركب 
التجا3ي الطريق الجهوية 3قم 208 

مركز كيسر   - 26252 سطات 
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املغرب .
»تعيي0 أعضاء مجلس اإلدا3ة«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
. 5282

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 08 فبراير 2022

تقر3 تعيي0 أعضاء مجلس اإلدا3ة 
خالل السنوات املالية التالية: 

2022 -
2022 -
2020 -
2025 -
2026 -
2027 -

األشخاص الطشيعيو0: 
عشداملجيد  العشا�صي  السيد)ة( 
اإلدا3ي  املجلس  3ئيس  بصفته)ا( 
كيسر  مركز  ب:  عنوانه)ا(  والكائن 
سطات   26252 أوالد سيدي بنداود 

املغرب 
السيد)ة( عاللي محمد بصفته)ا( 
عنوانه)ا(  والكائن  متصرف  عضو 
دوا3 اوالد �صي عالل اوالد احمد  ب: 

كيسر 26252 سطات املغرب 
محمد  املرتجل  السيد)ة( 
والكائن  متصرف  عضو  بصفته)ا( 
زنقة   1 ياسمينة  حي  ب:  عنوانه)ا( 
الدا3   20070 عي0 الشق   22 3قم   4

الشيضاء املغرب 
عشدالعزيز  الحامدي  السيد)ة( 
والكائن  متصرف  عضو  بصفته)ا( 
 11 زنقة  النهضة  حي  ب:  عنوانه)ا( 

الرقم 10 26000 سطات املغرب 
بوشعيب  خليل  السيد)ة( 
والكائن  متصرف  عضو  بصفته)ا( 
واد  زنقة  عمر  د3ب  ب:  عنوانه)ا( 
النجى الرقم 2 26000 سطات املغرب 
محمد  عطوف  السيد)ة( 
والكائن  متصرف  عضو  بصفته)ا( 
عنوانه)ا( ب: حي موالي عشدهللا زنقة 
116 3قم 17 عي0 الشق 20070 الدا3 

الشيضاء املغرب 
املصطفى  غوفيري  السيد)ة( 
والكائن  متصرف  عضو  بصفته)ا( 
 6 تجزئة توفيق عما3ة  ب:  عنوانه)ا( 
الشقة 92  26000 سطات املغرب 

السيد)ة( سشني محمد بصفته)ا( 
عضو متصرف والكائن عنوانه)ا( ب: 
 26252 كيسر  الشعيبية  اوالد  دوا3 

سطات املغرب 
عشدالرحيم  بنشويدة  السيد)ة( 
والكائن  متصرف  عضو  بصفته)ا( 
عنوانه)ا( ب: حي اوالد يوسف الزنقة 

06 البروج 26250 سطات املغرب 
السيد)ة( حمدي حسن بصفته)ا( 
عضو متصرف والكائن عنوانه)ا( ب: 
تجزئة العمرة   1 الطلشق   1 الزنقة   1

26200 برشيد املغرب
األشخاص املعنويو0: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 االبتدائية بسطات بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 55/22.
269I

CK

WORKFRAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CK
 N° 9 LOTISS MABROUKA

 BIR RAMI ، 20000، KENITRA
MAROC

WORKFRAIN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 

انوال اقامة فلو3ي 11 مكتب 3قم 4 
ميموزا KENITRA 20000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
60285

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WORKFRAIN
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة للشناء.
زنقة   22  : عنوا0 املقر االجتماعي 
انوال اقامة فلو3ي 11 مكتب 3قم 4 
ميموزا KENITRA 20000 القنيطرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : فرين  بوشتى  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوشتى فرين عنوانه)ا( 67 
القنيطرة   14000 بئرالرامي الجنوب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشتى فرين عنوانه)ا( 67 
 KENITRA 14000 بئرالرامي الجنوب

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 20 فبراير 

2022 تحت 3قم 90528.
270I

BCNG

 STE: GENEALEG
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: GENEALEG CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 265، 

شا3ع الز3قطوني الطابق 9 3قم 92 - 
20050 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522072

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GENEALEG CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

العقا3ات.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

شا3ع الز3قطوني الطابق 9 3قم 92 - 

20050 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مشلغ 3أسمال الشركة: 20.000,00 

د3هم، مقسم كالتالي:

 20.200,00  : السيد 3يشا3 بونا0 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 : خثيري  عشداملجيد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   9.900,00

للحصة.

 : صالح  بن  حميد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   9.900,00

للحصة.

بقيمة   202  : السيد 3يشا3 بونا0 

100 د3هم.

 99  : خثيري  عشداملجيد  السيد 

بقيمة 100 د3هم.

السيد حميد بن صالح : 99 بقيمة 

100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بونا0  3يشا3  السيد 

وزنقة  االول  الحسن  شا3ع  زاوية   1

الشيضاء  الدا3   20050 قدو3العلمي 

املغرب.
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خثيري  عشداملجيد  السيد 

فرنسا   20050 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.

السيد حميد بن صالح عنوانه)ا( 

سيتي ابن سينا   14 شقة   28 عما3ة 

اكدال 20050 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بونا0  3يشا3  السيد 
وزنقة  االول  الحسن  شا3ع  زاوية   1

الشيضاء  الدا3   20050 قدو3العلمي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية بالدا3 الشيضاء بتا3يخ - تحت 
3قم -.

272I

credible consult

HIKMATEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

credible consult

 bd emile zola ، 20200، 225

casablanca maroc

HIKMATEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطريق 

111 أوالد ملوك لهراويي0 - 29000 

الدا3 الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.222292

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 22 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

لهراويي0  ملوك  أوالد   111 »الطريق 

إلى  املغرب«  الدا3 الشيضاء   29000  -

حادة،  أوالد  الصناعية  »املنطقة 

 29672 - سيدي حجاج، واد حصا3 

الدا3 الشيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825262.

272I

FOUZMEDIA

AIDI-TEC
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 20000، kenitra

maroc

AIDI-TEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

منصو3 الدهبي الشقة 11 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

64095

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

AIDI-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TEC

غرض الشركة بإيجاز : شركة أمن 

املشاني العامة أو الخاصة.
زنقة   10  : عنوا0 املقر االجتماعي 

 14000  -  11 منصو3 الدهبي الشقة 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العيدي  عشدالرحيم  السيد 
الدهبي  منصو3  زنقة   10 عنوانه)ا( 

الشقة 11 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العيدي  عشدالرحيم  السيد 
الدهبي  منصو3  زنقة   10 عنوانه)ا( 

الشقة 11 14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 02 فبراير 

2022 تحت 3قم -.

272I

-- STE

 STE DWITO
MULTISERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

-- STE

شا3ع تشاد 3قم دا3 159 حي الوحدة 

2 العيو0 ، 70000، العيو0 املغرب

 STE DWITO MULTISERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 11 

شا3ع الحسن الثاني بلوك 2 حي 

الجديد - 72000 السما3ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2602

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DWITO MULTISERVICES

التجا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال  وتصدير،  استيراد  العامة، 

عامة واشغال الشناء.
 11 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 

حي   2 بلوك  الثاني  الحسن  شا3ع 

الجديد - 72000 السما3ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد 3ضوا0 ايت الشريف : 500 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد سعيد امللولي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشريف  ايت  3ضوا0  السيد 

بهت  واد  زنقة  3قم  بدو0  عنوانه)ا( 

72000 السما3ة املغرب.

عنوانه)ا(  امللولي  سعيد  السيد 

اداواكماض  نتالخت  تكمي  دوا3 

82000 تا3ودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الشريف  ايت  3ضوا0  السيد 

بهت  واد  زنقة  3قم  بدو0  عنوانه)ا( 

72000 السما3ة املغرب

عنوانه)ا(  امللولي  سعيد  السيد 

اداواكماض  نتالخت  تكمي  دوا3 

82000 تا3ودانت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

07 ما23  االبتدائية بالسما3ة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 57.

270I

PLURIDIS

 GLOBAL ESPACE PIECE

 AUTO DISTRIBUTION -

GEPAD
إعال0 متعدد القرا3ات

PLURIDIS

تقاطع شا3ع بئر أنز3ا0 و زنقة القائد 

األشطر عما3ة 3بح A، الطابق الرابع، 

الشقة 3قم 16 - املعا3يف ، 20270، 

الدا3 الشيضاء املغرب

 GLOBAL ESPACE PIECE AUTO

DISTRIBUTION - GEPAD »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع 

يعقوب املنصو3 زنقة الحاج 

الجياللي العوفير محل 3قم 16 

املعا3يف - 20270 الدا3 الشيضاء 

املغرب
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»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.290222
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2022   10 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
بمشلغ  الشركة  3أسمال  في  الزيادة 
بالتالي  د3هم نقدا و3فعه   400.000
 500.000 إلى  د3هم   100.000 من 

د3هم
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
شا3ع يعقوب   : من العنوا0 القديم 
املنصو3 زنقة الحاج الجياللي العوفير 
محل 3قم 16 املعا3يف الدا3الشيضاء؛ 
املنطقة   : الجديد  العنوا0  إلى 
 209 3قم  تجزئة  سابينو  الصناعية 

النواصر الد3 الشيضاء
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد املقر االجتماعي في: املنطقة 
 209 3قم  تجزئة  سابينو  الصناعية 

النواصر - الد3 الشيضاء
بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد 3أسمال الشركة في مشلغ: 
 500.000( د3هم  ألف  خمسمائة 
د3هم( مقسم إلى خمسة آالف حصة 
د3هم   100 من فئة  حصة(   5.000(
بالكامل  القيمة  مدفوعة  للحصة 
ومقسمة كالتالي: السيد امير أزدوفال 
: 2250 حصة -- السيد منير أزدوفال 

: 1650 حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8077.
275I

SL.CONSULTING Groupe

MIND BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SL.CONSULTING Groupe
زنقة 147 3قم 16 الطابق التاني 

شا3ع وادي سشو ، 20200، الدا3 
الشيضاء املغرب

MIND BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 10، زنقة 

الشرا3دة الطابق السفلي د3ب 
لوبيلة بو3كو0 - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
522885

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MIND : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BATIMENT
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا3ي 
نقل الشضائع للغير

اشغال الشناء .
عنوا0 املقر االجتماعي : 10، زنقة 
الشرا3دة الطابق السفلي د3ب لوبيلة 
الشيضاء  الدا3   20000  - بو3كو0 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد سمري عشد هللا 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سمري عشد هللا عنوانه)ا( 
االلفة   22 3قم   28 زنقة   1 وفاق 

20200 الدا3 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سمري عشد هللا عنوانه)ا( 
االلفة   22 3قم   28 زنقة   1 وفاق 

20200 الدا3 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822900.
276I

NKH CONSULTING SARL

ZAHI TRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 2 TEMARA
 TEMARA، 22020، TEMARA

MAROC
ZAHI TRAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

3غاي II 3قم 227 الغزالي تما3ة تما3ة 
22000 تما3ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
467/225622

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ZAHI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRAD
عقا3ات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وكل عمليات العقا3 من بيع و شراء 

والتجزئة وأشغال مختلفة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الغزالي تما3ة تما3ة  II 3قم 227  3غاي 

22000 تما3ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد الزاهي حفيظ : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد الزاهي مروا0 : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حفيظ  الزاهي  السيد 

أوالد عكشة مر2 الخير تما3ة 02200 

تما3ة املغرب.

عنوانه)ا(  مروا0  الزاهي  السيد 

حي العلويي0 زنقة سناء3قم 22 تما3ة 

22000 تما3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حفيظ  الزاهي  السيد 

أوالد عكشة مر2 الخير تما3ة 22000 

تما3ة املغرب

عنوانه)ا(  مروا0  الزاهي  السيد 

حي العلويي0 زنقة سناء3قم 22 تما3ة 

22000 تما3ة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بتما3ة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 7582.

277I

lecomptable

CONASAF BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

lecomptable

 ،SAFI 620 SAFI 620، 06000

maroc اسفي

CONASAF BATIMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها االجتماعي 2 طريق 

سيدي واصل - 46000 اسفي 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي -

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2022 يناير   19 في  املؤ3خ 

 CONASAF« من  الشركة  تسمية 

 INSTITUT« إلى   »BATIMENT

 MAROCAIN PRIVE DE

. »FORMATION TECHNIQUES
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   02 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 266/2022.
278I

PF EXPERTS

ENADIFI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
 22RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 00000،

Marrakech MAROC
ENADIFI SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

مسلم تحزئة بوكا3 الطابق 2 شقة 
3قم 14 باب دكالة مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222267

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENADIFI SERVICES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
واجهة  -تنظيف  الشنايات  -و�صي 

املحل,محالت,شقق سكنية
-حراسة املشاني العامة أو الخاصة.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شقة   2 الطابق  بوكا3  تحزئة  مسلم 
 40000 14 باب دكالة مراكش -  3قم 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 5.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 
د3هم، مقسم كالتالي:

 ABDELMOULA السيد 
BOULIDAM : 500 حصة بقيمة 10 

د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ABDELMOULA السيد 
 PORTES عنوانه)ا(   BOULIDAM
 DE MARRAKECH ZONE 00
IMM 290 APPT 2 00000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ABDELMOULA السيد 
 PORTES عنوانه)ا(   BOULIDAM
 DE MARRAKECH ZONE 00
IMM 290 APPT 2 00000 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222250.
279I

fidustade

DAHMOUNI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidustade
 rue abou ishak chirazi maarif 20

، 20000، casablanca maroc
 DAHMOUNI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 10 
شا3ع الحرية الطابق 2 الشقة 

5الدا3الشضاء الدا3 الشيضاء 20000 
الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
525222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAHMOUNI IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي في الشناء

شراء وبيع جميع العقا3ات

أعمال الشناء .

 10  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الشقة   2 الطابق  الحرية  شا3ع 

الدا3 الشيضاء 20000  5الدا3الشضاء 

الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد الدحموني يوسف : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد الدحموني يوسف : 1000 

بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  الدحموني  السيد 

عنوانه)ا( سيدي عشد الرحما0 زنقة 

الدا3الشيضاء  االلفة   17 3قم   22

20200 الدا3الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف  الدحموني  السيد 

عنوانه)ا( سيدي عشد الرحما0 زنقة 

الدا3الشيضاء  االلفة   17 3قم   22

20200 الدا3الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825652.

280I

SAFAE CITY CAR

صفاء سيتي كار
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFAE CITY CAR

 LOT EL YASSAMINE 5

 APPARTEMENT N5 2EME

 ETAGE MLY YOUSSEF TAZA ،

25000، TAZA MAROC

صفاء سيتي كا3 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الياسمي0 5 الطابق 2 الشقة 5 

موالي يوسف تازة - 25000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

6419

في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

صفاء   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

سيتي كا3.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات بدو0 سائق.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الياسمي0 5 الطابق 2 الشقة 5 موالي 

يوسف تازة - 25000 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 100  : كا3  سيتي  الشركة صفاء 

د3هم   500.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الزكري عنوانه)ا(  السيدة صفاء 
تجزئة   7 الشقة   9 عما3ة غزال0 3قم 
 25000 تازة.  يوسف  موالي  املراني 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزكري عنوانه)ا(  السيدة صفاء 
تجزئة   7 الشقة   9 عما3ة غزال0 3قم 
 25000 تازة.  يوسف  موالي  املراني 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 202.
282I

مكتب محاسشة

HR7 SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسشة
عما3ة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52000، 

الرشيدية املغرب
HR7 SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الشقة 
2 من الطابق 2 الكائن ب 25 زاوية 
زنقة عالل بن عشد هللا و زنقة محمد 
القري الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
25727

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 HR7  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SARL AU
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعرض
قاعة الرياضة

صيانة السيا3ات        .
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
زاوية   25 الكائن ب   2 من الطابق   2
زنقة عالل بن عشد هللا و زنقة محمد 
القري الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : 3شيدي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  3شيدي  حمزة  السيد 
الطابق  الفا3�صي  سلما0  زنقة   67
 20220 الدا3الشيضاء  الفيليت   5

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  3شيدي  حمزة  السيد 
الطابق  الفا3�صي  سلما0  زنقة   67
 20220 الدا3الشيضاء  الفيليت   5

الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 222/2022.
282I

STRA2C

ريدمين بالستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STRA2C
 Av Mansour dahbi entre sol ,25

nº 20 ، 90000، Tanger Maroc
3يدمي0 بالستيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مركز 
مرباح بيزنس ساحة ابراهيم 

الروداني زنقة لسينة اقامة بتهوفن 2 
الطابق 2 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225207
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : 3يدمي0 

بالستيك.
و  انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشالستيكية  واالشياء  املواد  تحويل 
تدوير  و  بالستيكية  منتوجات  الى 
و  بالستيك  استعمال  اعادت  و 

اإلستشا3ة الشيئية.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
مرباح بيزنس ساحة ابراهيم الروداني 
زنقة لسينة اقامة بتهوفن 2 الطابق 2 

- 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد تيموتي جيمس بيير 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : بيير  سا3ة  كيتي  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بيير  جيمس  تيموتي  السيد 
طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.
السيدة كيتي سا3ة بيير عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بيير  جيمس  تيموتي  السيد 
طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب
السيدة كيتي سا3ة بيير عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252590.

282I

HORIZON LINES SARL

BEN ABDELWAHAB ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HORIZON LINES SARL

شا3ع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق األ3�صي، 
3قم 2 ، 92000، تطوا0 املغرب

 BEN ABDELWAHAB ET FILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

الشاطئ، عما3ة ابن عشد الوهاب، 

الشقة 3قم 22 - 92250 مرتيل 

املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.2282

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 20 شتنبر 2022 تقر3 حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 BEN ABDELWAHAB ET FILS

مشلغ 3أسمالها 10.000 د3هم وعنوا0 

الشاطئ،  شا3ع  اإلجتماعي  مقرها 

عما3ة ابن عشد الوهاب، الشقة 3قم 

22 - 92250 مرتيل املغرب نتيجة ل 

: الحل السابق ألوانه.

شا3ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الوهاب،  عشد  ابن  عما3ة  الشاطئ، 

مرتيل   92250  -  22 3قم  الشقة 

املغرب. 

و عي0:
السيد)ة( 3بيعة اللوه و عنوانه)ا( 
مرتيل   92250  4 3قم  شا3ع اسفي، 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5256

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 29 

2022 تحت 3قم 0520.
280I

AC FIDUS

HILAL ISOL
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 522

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC

HILAL ISOL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 272زنقة 
17 الحسنية1 شا3ع املقاومة - 

28820 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
20062

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 HILAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ISOL
غرض الشركة بإيجاز : التركيشات 
متساوي  للتدفئة،  الصحية 
تشخير  أو  الحرا3ي  العزل  الحرا3ة، 

صناعي)مقاول(، اشغال عامة..
عنوا0 املقر االجتماعي : 272زنقة 
 - املقاومة  شا3ع  الحسنية1   17

28820 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد نو3 الدين هالل 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نو3 الدين هالل عنوانه)ا( 
حي النصر عما3ة 2 د 3قم 14 28820 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نو3 الدين هالل عنوانه)ا( 
حي النصر عما3ة 2 د 3قم 14 28820 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 07 ما23 

2022 تحت 3قم 068.
285I

Bureau de La competences consultation

N.M.H CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 02
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيو0 املغرب
N.M.H CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع حمو 
الزياني حي القد2 3قم 52 مكر3 - 

70000 العيو0 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
40591

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 N.M.H : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CAR
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لكراء السيا3ات.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
حمو الزياني حي القد2 3قم 52 مكر3 

- 70000 العيو0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : جوى  امشا3ك  محمد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جوى  امشا3ك  محمد  السيد 
الوطية  السالم  حي  عنوانه)ا( 

طانطا0. 70000 طانطا0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العما3ي  حمزة  السيد 
حي القد2 تجزئة الوفاق 1500 3قم 

562 70000 العيو0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 599.

286I

Bureau de La competences consultation

AFRAH EL ORCHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 02
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيو0 املغرب
AFRAH EL ORCHE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الرملة 
زنقة زمو3 3قم :44 . - 70000 

العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

00592

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRAH EL ORCHE
ممو0   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة،  الحفالت،املطعمة،التجا3ة 

تقديم الخدمات بشتى انواعها..

عنوا0 املقر االجتماعي : حي الرملة 
زنقة زمو3 3قم :44 . - 70000 العيو0 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : العرش  زينب  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العرش  زينب  السيدة 
زنقة لكويرة 3قم   01 حي خط الرملة 

28 ا 70000 العيو0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العرش  زينب  السيدة 
زنقة لكويرة 3قم   01 حي خط الرملة 

28 ا 70000 العيو0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 600/2022.

287I
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ACCOF

TANTIBAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°2

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

TANTIBAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

تادلة الطابق 2 د3ب مراكش بلوك 9 

3قم 94 العالية - 28820 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20002

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TANTIBAT

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء والتشييد.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

تادلة الطابق 2 د3ب مراكش بلوك 9 

املحمدية   28820  - العالية   94 3قم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : الحق طنطي  عشد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد خليد الشرعي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

طنطي  الحق  عشد  السيد 
بلوك   1 الفتح  مشروع  عنوانه)ا( 
سيدي مو�صى املجدوب   71 3قم   22

28820 املحمدية املغرب.
عنوانه)ا(  الشرعي  خليد  السيد 
بني   75 3قم   2 بلوك   1 تجزئة الفتح 

يخلف 28820 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
طنطي  الحق  عشد  السيد 
بلوك   1 الفتح  مشروع  عنوانه)ا( 
سيدي مو�صى املجدوب   71 3قم   22

28820 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 008/527.
288I

MAHFOU CONSULTING

CHABILA›TCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAHFOU CONSULTING
 HAY EL FARAH N°25 RUE
 56 CASABLANCA ، 20520،

CASABLANCA MAROC
CHABILA›TCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 
ديكسمود الطابق 1 3قم املكتب2 
بنجدية - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
520522

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHABILA’TCE
تركيب و   : غرض الشركة بإيجاز 
صيانة جميع أنواع اإلنا3ة و السشاكة .
زنقة   5  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
املكتب2  3قم   1 الطابق  ديكسمود 
الشيضاء  الدا3   20000  - بنجدية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : امينة  شبيلة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امينة  شبيلة  السيدة 
 11 3قم   28 زنقة   2 الشفاء  عي0 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امينة  شبيلة  السيدة 
 11 3قم   28 زنقة   2 الشفاء  عي0 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820928.
289I

 CENTRE ALAZHAR DE LA COMPTABILITE ET

GESTION

لباطريص مركت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CENTRE ALAZHAR DE LA
COMPTABILITE ET GESTION

 HAY ALAZHAR PI0 RUE 2 BAT
 250 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
لشاطريص مركت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي إقامة 
النخيل عما3ة اب1 املحل 3قم 1 

حي القد2 سيدي البرنو�صي الدا3 
الشيضاء املغرب - 20600 الدا3 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.456769

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 دجنبر   02 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( 3شيد اد لحسن 

200 حصة اجتماعية من أصل 200 

عشداالله  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

حاجي بتا3يخ 02 دجنبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822609.

290I

credible consult

AIRTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

credible consult

 bd emile zola ، 20200، 225

casablanca maroc

AIRTIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي م 2 4 

3قم 97 زنقة 7 أوالد صالح لهراويي0 

- 29000 الدا3 الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.227779

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 22 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
7 أوالد صالح  97 زنقة  4 3قم  »م 2 

الشيضاء  الدا3   29000  - لهراويي0 

املغرب« إلى »املنطقة الصناعية أوالد 

 - واد حصا3  سيدي حجاج،  حادة، 

29672 الدا3 الشيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825262.

292I
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credible consult

SINTEMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

credible consult
 bd emile zola ، 20200، 225

casablanca maroc
SINTEMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي م 2 4 

3قم 96 زنقة 7 أوالد صالح لهراويي0 
- 29000 الدا3 الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.250725

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 22 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
7 أوالد صالح  96 زنقة  4 3قم  »م 2 
الشيضاء  الدا3   29000  - لهراويي0 
املغرب« إلى »املنطقة الصناعية أوالد 
 - واد حصا3  سيدي حجاج،  حادة، 

29672 الدا3 الشيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825262.
292I

 CENTRE ALAZHAR DE LA COMPTABILITE ET

GESTION

الفي دسطريبيسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CENTRE ALAZHAR DE LA
COMPTABILITE ET GESTION

 HAY ALAZHAR PI0 RUE 2 BAT
 250 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
الفي دسطريشيسيو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 28 زنقة 
إبنو العريف املعا3يف الدا3الشيضاء 
املغرب 20600 الدا3الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.262782

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   14 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
كدازي   هشام   )ة(  تفويت السيد 
حصة اجتماعية من أصل   27.200
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   27.200
دجنبر   14 بتا3يخ  حاجي  عشداالله 

.2022
الحسي0 كرير  )ة(  تفويت السيد 
حصة اجتماعية من أصل   27.200
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   27.200
دجنبر   14 بتا3يخ  حاجي  عشداالله 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

دجنبر 2022 تحت 3قم 800965.
292I

bemultico بيمولتيكو

TEM NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
3قم 106 شقة 3قم 01 الزيتو0 

املعركة -مكنا2 ، 50060، مكنا2 
مكنا2

TEM NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 728 
حي الجديد زواغة العليا فا2 - 

20020 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

72252
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TEM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير.

عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 728 
 - فا2  العليا  زواغة  الجديد  حي 

20020 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد عشد العالي الوجكلي : 220 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد عشد العاطي بنشهيد : 200 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد حمزة مقداش : 220 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوجكلي  العالي  عشد  السيد 
الجديد  حي   728 عنوانه)ا( 
فا2   20020 فا2  زواغةالعليا 

املغرب.
بنشهيد  العاطي  عشد  السيد 
عنوانه)ا( 3قم 07 زنقة 02 حي سيدي 
فا2   20020 فا2  املرجة  بوظهر 

املغرب.
عنوانه)ا(  مقداش  حمزة  السيد 
945 حي الجديد زواغة فا2 20020 

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنشهيد  العاطي  عشد  السيد 
عنوانه)ا( 3قم 07 زنقة 02 حي سيدي 
فا2   20020 فا2  املرجة  بوظهر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 798.
290I

STE FSMC SARL AU

 STE TECHNOLOGIE DE
 BATIMENT ET TRAVAUX

PUBLICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 50250،
MIDELT maroc

 STE TECHNOLOGIE DE
 BATIMENT ET TRAVAUX

PUBLICES SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 175 
زنقة طا3قيدل ميدلت. - 50250 

ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2209

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TECHNOLOGIE DE BATIMENT
 ET TRAVAUX PUBLICES SARL

.AU
غرض الشركة بإيجاز : *مقاول في 

األشغال املختلفة أو الشناء 
واألشغال  املدنية  الهندسة   *

العامة
*  أشغال فالحية

عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 175 
 50250  - ميدلت.  طا3قيدل  زنقة 

ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : شكري  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف شكري  السيد 

ميدلت. MIDELT 50250 املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف شكري  السيد 
ميدلت. 50250 املغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 59/2022.

295I

ديوا0 الخدمات

A.M4 TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا0 الخدمات
شا3ع محمد الخامس 3قم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

A.M0 TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الزنقة 02 
3قم 08 دوا3 ميلود - 16000 سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
29202

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 A.M4  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
بنايات-التجا3ة  او  مختلفة  اشغال 

التفاوضية-نقل السلع والشضائع.
عنوا0 املقر االجتماعي : الزنقة 02 
16000 سيدي   - 3قم 08 دوا3 ميلود 

قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 : عفيفي  اللطيف  عشد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عفيفي  اللطيف  عشد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة 02 3قم 29 حي ميلود 

16000 سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عفيفي  اللطيف  عشد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة 02 3قم 29 حي ميلود 

16000 سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 االبتدائية بسيدي قاسم بتا3يخ 

ما23 2022 تحت 3قم 61.
296I

GUIDE COMPTABLE

AFFA ROUCADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن تومرت 2 عما3ة 4 الطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 22200، 
بوزنيقة املغرب

AFFA ROUCADI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة ابن 

تومرت II-20 الطابق 4 - 22200 
بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
7027

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AFFA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ROUCADI
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي و اشغال متنوعة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
ابن تومرت II-20 الطابق 4 - 22200 

بوزنيقة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : 3صادي  كمال  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  3صادي  كمال  السيد 
 22 3قم   02 زنقة  م.ك   2 السالم 
الدا3 الشيضاء   20000 اهل لوغما0 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  3صادي  كمال  السيد 
السالم 2 م.ك زنقة 02 3قم 22 اهل 
لوغما0 20000 الدا3 الشيضاء الدا3 

الشيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا3يخ  سليما0  بب0  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 222.
297I

موثقة

SANITAIRE ALBOUGHAZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

3فع 3أسمال الشركة

موثقة
زاوية شا3ع القد2 و شا3ع أبو بكر 

القاد3ي إقامة التعاو0 الطابق 
الرابع سيدي معروف الدا3 الشيضاء 

، 20222، الدا3 الشيضاء املغرب
 SANITAIRE ALBOUGHAZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 2 زاوية 

ممر النسر وشا3ع عشد املومن الدا3 

الشيضاء - 20250 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

3فع 3أسمال الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.100971

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2005 دجنبر   26 في  املؤ3خ 

قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 

من  أي  د3هم«   2.800.000«

 4.000.000« إلى  د3هم«   200.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  د3هم« 

مع ديو0 الشركة املحددة املقدا3 و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2006 تحت 3قم 272727.

298I

GOLDEN STAY

GOLDEN STAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض 3أسمال الشركة

GOLDEN STAY

كيلومتر 1 شايف الطريق الساحلية 

الوليدية 46006 اسفي املغرب. ، 

46000، أسفي املغرب

GOLDEN STAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 KM 2 وعنوا0 مقرها اإلجتماعي

 CHAIF ROUTE COTIERE EL

OUALIDIA SAFI 06006 أسفي 

املغرب.

خفض 3أسمال الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.11647

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 فبراير   07 في  املؤ3خ 

بمشلغ  الشركة  3أسمال  خفض 

من  أي  د3هم«   0.200.000« قد3ه 

»8.000.000 د3هم« إلى »2.800.000 

تخفيض القيمة   : عن طريق  د3هم« 

اإلسمية لألسهم.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 260.
299I

ANFA CENTRE D AFFAIRE

أكتوبس بلو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANFA CENTRE D AFFAIRE
شا3ع أنفا 3قم 76 الطابق 9 الشقة 
casablanca maroc ،20000 ، 41
أكتوبس بلو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : شا3ع أنفا 
العما3ة 96 الطابق 7 الشقة 71 - 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
525287

 02 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 دجنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أكتوبس بلو .
غرض الشركة بإيجاز : تسيير دا3 

الضيافة.
شا3ع   :  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
أنفا العما3ة 96 الطابق 7 الشقة 71 

- 20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : السيد أدم هجام 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 5 عنوانه)ا(  هجام  أدم  السيد 
شا3ع سيدي عشدالرحما0 حي الهناء 

20220 الدا3 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 5 عنوانه)ا(  هجام  أدم  السيد 
شا3ع سيدي عشدالرحما0 حي الهناء 

20220 الدا3 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

دجنبر 2022 تحت 3قم 02887.
200I

 MOGADOR موكادو3 أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

بلوهاند بور لو سوتيان إي 
الفورماسيون بسيكو إديكاتيف 

بريفي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادو3 أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
3قم 2 حي باب دكالة شا3ع واد 
املخاز0 الشقة 3قم 2 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

بلوهاند بو3 لو سوتيا0 إي 
الفو3ماسيو0 بسيكو إديكاتيف 

بريفي شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املكتب 
الكائن بعما3ة الطنطاوي الطابق 
الثاني 3قم 7 شا3عاديس بن ناصر 
ساحة اإلستقالل اسفي - 46000 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22272

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بلوهاند 
الفو3ماسيو0  إي  سوتيا0  لو  بو3 

بسيكو إديكاتيف بريفي.
 /1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
التكوين  ااإلستشا3ة  الدعم  مركز 

والتشخيص للتربية النفسية..
املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الطابق  الطنطاوي  بعما3ة  الكائن 
ناصر  بن  شا3عاديس   7 3قم  الثاني 
 46000  - اسفي  اإلستقالل  ساحة 

اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد خالد عمرو : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد عمرو عنوانه)ا( 465 
 44000 الصويرة   4 الشحيرة الشطر 

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد عمرو عنوانه)ا( 465 
 44000 الصويرة   4 الشحيرة الشطر 

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   28 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 2062.
202I

COG

رشا أرت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COG
 APPT N°2 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 00000،
MARRAKECH MAROC

3شا أ3ت شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محاميد 

سعادة 5 3قم 41 مراكش محاميد 

سعادة 5 3قم 41 مراكش 40000 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222209

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
3شا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أ3ت.

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنواع الشناء العامة و الخاصة.

محاميد   : عنوا0 املقر االجتماعي 
محاميد  مراكش   41 3قم   5 سعادة 
 40000 مراكش   41 3قم   5 سعادة 

مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : الرشاكي  الحسي0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : عياش  الحسي0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسي0 الرشاكي عنوانه)ا( 

دوا3 الرشاكي تمزموت زاكو3ة 07622 
زاكو3ة املغرب.

السيد الحسي0 عياش عنوانه)ا( 

دوا3 الرشاكي تمزموت زاكو3ة 07622 
زاكو3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسي0 الرشاكي عنوانه)ا( 

دوا3 الرشاكي تمزموت زاكو3ة 07622 
زاكو3ة املغرب.
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السيد الحسي0 عياش عنوانه)ا( 
دوا3 الرشاكي تمزموت زاكو3ة 07622 

زاكو3ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222062.
202I

ديوا0 الخدمات

STE CHAVAXO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا0 الخدمات
شا3ع محمد الخامس 3قم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

STE CHAVAXO SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 
الزوايد نويرات - 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
807

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAVAXO SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
-االستيراد  التجميل  مستحضرات 

والتصدير-تحويل االموال.
دوا3   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
مشرع   16150  - نويرات  الزوايد 

بلقصيري املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الحب�صي  خولة  السيدة 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خولة الحب�صي عنوانه)ا( 
العسل 3قم  انز3ا0 عما3ة  بئر  شا3ع 
08 16150 مشرع بلقصيري املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خولة الحب�صي عنوانه)ا( 
العسل 3قم  انز3ا0 عما3ة  بئر  شا3ع 

08 16150 مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

02 ما23 2022 تحت 3قم 20.
202I

monde servicecompta

chaouia ser
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

monde servicecompta
 lot el hadj fatah oulfa 2 209

 eme etage casablanca، 20250،
Casablanca maroc

chaouia ser شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 اوالد 
بوعزيز سيدي حجاج اوالد حصا3 
تيط مليل - 20000 الدا3الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.278757

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تقر3 حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مشلغ   chaouia ser الشريك الوحيد 
وعنوا0  د3هم   10.000 3أسمالها 
بوعزيز  اوالد  دوا3  اإلجتماعي  مقرها 
سيدي حجاج اوالد حصا3 تيط مليل 
- 20000 الدا3الشيضاء املغرب نتيجة 

ل : التوقف عن النشاط وعدم بلوغ 

اهداف الشركة .

و حدد مقر التصفية ب دوا3 اوالد 

حصا3  اوالد  حجاج  سيدي  بوعزيز 

الدا3الشيضاء   20000  - مليل  تيط 

املغرب. 

و عي0:

زوية و عنوانه)ا(  عمر   السيد)ة( 

حجاج  سيدي  بوعزيز  اوالد  دوا3 

 20000 مليل  تيط  حصا3  اوالد 

)ة(  كمصفي  املغرب  الدا3الشيضاء 

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

دوا3 اوالد بوعزيز سيدي حجاج اوالد 

حصا3 تيط مليل 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825726.

200I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

VOCEX TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شا3ع الجيش امللكي اقامة ايما0 

الطابق 5 3قم 9 تطوا0 ، 92000، 

تطوا0 املغرب

VOCEX TELECOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

علي يعتة املركز التجا3ي والية سنتر 

الطابق 6 مكتب 3قم 70 - 92000 

تطوا0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22205

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VOCEX TELECOM

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

الهاتفية و االتصاالت

استغالل مراكز االتصال.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

علي يعتة املركز التجا3ي والية سنتر 

 92000  -  70 مكتب 3قم   6 الطابق 

تطوا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

 100  : االد3ي�صي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام االد3ي�صي عنوانه)ا( 

 02 3قم  شقة  ب  بلوك  جدة  شا3ع 

92000 تطوا0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام االد3ي�صي عنوانه)ا( 

 02 3قم  شقة  ب  بلوك  جدة  شا3ع 

92000 تطوا0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 722.

205I



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5262

COMPTAFFAIRES

HGC
إعال0 متعدد القرا3ات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 200 2er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

HGC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 227 شا3ع 

املقاومة الحسنية زنقة 17 العالية - 

28800 املحمدية املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.22222

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 02 ما23 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  بحوزة  حصة   275 تفويت 

طيا0  السيد  لصالح  جند3  سلما0 

عادل.

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد  بحوزة  حصة   275 تفويت 

طيا0  السيد  لصالح  جند3  سعد 

ياسي0.

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

قشول استقالة السيدة هند املجدوبي 

السيد  وتعيي0  الشركة  تسيير  من 

للشركة  وحيد  كمسير  عادل  طيا0 

ملدة غير محددة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

ينص  الذي   :6-7-22 3قم  بند 

األسا�صي  النظام  تحيي0  مايلي:  على 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 07 ما23 

2022 تحت 3قم 465.

206I

CCONSEILS

RGB PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCONSEILS
تقاطع شا3ع منصو3 الدهبي وشا3ع 
جمال الدين األفغاني مكتب 3قم 1 
 kenitra ،14000 ، .و2- القنيطرة

maroc
RGB PROD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زاوية 

ابن أبي ز3اع و طا3ق بن زياد شقة 
4 عما3ة 3انية - 14000 القنيطرة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
60082

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 RGB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROD
غرض الشركة بإيجاز : -2تصوير 

وفيديو املهرجانات الفنية
-2األفالم الوثائقية واملؤسسية

-2منتج أفالم سينمائية.
عنوا0 املقر االجتماعي : زاوية ابن 
أبي ز3اع و طا3ق بن زياد شقة 4 عما3ة 

3انية - 14000 القنيطرة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : هللا  عشد  وديع  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هللا  عشد  وديع  السيد 
زاوية ابن أبي ز3اع و طا3ق ابن زياد 
القنيطرة   14000 عما3ة 3اء   4 شقة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هللا  عشد  وديع  السيد 
زاوية ابن أبي ز3اع و طا3ق ابن زياد 
القنيطرة   14000 عما3ة 3اء   4 شقة 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 90602.

207I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

STE HADBEN GSM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
STE HADBEN GSM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي متجر 3قم 
10 الطابق األ3�صي اقامة املدينة 2 

شا3ع الجيش امللكي املدينة الجديدة 
- 50000 مكنا2 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.08765
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 02 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»متجر 3قم 10 الطابق األ3�صي اقامة 
املدينة 2 شا3ع الجيش امللكي املدينة 
مكنا2 املغرب«   50000  - الجديدة 
إلى »حي صحراوة 3قم 220 برج موالي 

عمر - 50000 مكنا2 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 922.

208I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

HAOUAT CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25250،

OUED ZEM MAROC

HAOUAT CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي أهل سو2 

البرادية - 22202 فقيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

4995

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HAOUAT CASH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.

أهل   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

بن  فقيه   22202  - البرادية  سو2 

صالح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

 900  : حوات  بلكاسم  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  حوات  بلكاسم  السيد 
وادي   25250 زنقة بني حسا0   226

زم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حوات  بلكاسم  السيد 
وادي   25250 زنقة بني حسا0   226

زم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

02 ما23 2022 تحت 3قم 77.

209I

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

W.M NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 شــركــة نـصــر الـديــن للـمـحـاسـشــة   
املركزية،  القيسا3ية   ،  11 3قــم   

زنقة محمد الحياني، 
 شــــا3ع محـــمد الـخـــامـــس فـــــا2

 STE W.M شركــة   : لفــائــدة 
         (NEGOCE )SARL

- بمقتض الجمـع العـام املنعقـد  أ 
 ،  2022 دجـــنــشــر   22 بتا3يخ  بفــا2 

تقـر3 مــا يـلـي : 
اسـم الشـركـة :  شـركة ذات   •

مسـؤولية محــدودة
         (STE W.M NEGOCE )SARL
• عـنــوا0 الـشـــركـة : تجــزئــة 3يــاض 

الــزيــتــو0 1، زواغــة الـعليــا، فــــــا2. 
مــائـة   : الشركة  مال  3أ2    •

ألــف د3هــم ) 100.000 د3هــم( 
املــوافــقــة علــى تــقــريــر   : التقــرير   •

الـتــصفيــة.
عـــن  اإلعـال0   : الـتــصفيــة   •

الـتــصفيــة  الــتـــامــــة.
تـم االيـداع القـانـوني لجـميع   - ب 
الضـشط  كـتـابـة  لـدى  الوثـائق 

بالـمحكـمـة التـجـا3يـة بفــا2 
تـحـت   2022 مـــا23   02 بـتـا3يـخ 

3قــم 2200/2022. 
للخالصـة والشيــا0 :

شـركـة نـصـر الـديـن للـمحـاسـشة

220I

HOLISTIC MEDIA

هوليستيك ميديا

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HOLISTIC MEDIA

 Boulevard de la résistance

 Hassania 2 Rue 27 N°272 ،

28820، Mohammedia MAROC

هوليستيك ميديا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

املقاومة حسنية 1 شا3ع 17 3قم 

272 العالية - 28820 املحمدية 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20029

 02 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

هوليستيك ميديا.

غرض الشركة بإيجاز : بيع برامج 

 ، الوسائط  حلول  بيع  الكمشيوتر، 

 ، اإلعالم  وكالة   ، واألجهزة  البرامج 

واألحداث   ، الرقمية   ، االتصاالت 

إدا3ة   ، إعالنية  عروض  إنشاء   ،

الوسائط.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

املقاومة حسنية 1 شا3ع 17 3قم 272 

اململكة  املحمدية   28820  - العالية 

املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 222,22  : شوقي  ياسي0  السيد 

د3هم   22.222,22 بقيمة  حصة 

للحصة.

 222,22  : السيد هشام كسو2 

د3هم   22.222,22 بقيمة  حصة 

للحصة.

السيد زكرياء السوي�صي : 222,22 

د3هم   22.222,22 بقيمة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شوقي  ياسي0  السيد 

الطابق  بيتش،  3يكوفلو3يس  إقامة 

5 املنصو3ية 22072  6 3قم  2 عما3ة 

بوزنيقة اململكة املغربية.

السيد هشام كسو2 عنوانه)ا( 1 

4 شقة  ممر التروين د3ج الف طابق 

25 إقامة حدائق عي0 السشع 20250 

الدا3 الشيضاء اململكة املغربية.

السيد زكرياء السوي�صي عنوانه)ا( 

 22 د طابق  برج  إبن بطوطة  إقامة 

شقة 1 بلفدير 20200 الدا3 الشيضاء 

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شوقي  ياسي0  السيد 

الطابق  بيتش،  3يكوفلو3يس  إقامة 

5 املنصو3ية 22072  6 3قم  2 عما3ة 

بوزنيقة اململكة املغربية

السيد هشام كسو2 عنوانه)ا( 1 

4 شقة  ممر التروين د3ج الف طابق 

25 إقامة حدائق عي0 السشع 20250 

الدا3 الشيضاء اململكة املغربية

السيد زكرياء السوي�صي عنوانه)ا( 

 22 د طابق  برج  إبن بطوطة  إقامة 

شقة 1 بلفدير 20200 الدا3 الشيضاء 

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 444.

222I

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

STE ANNASR EXPERTISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 شــركــة نـصــر الـديــن للـمـحـاسـشــة   
املركزية،  القيسا3ية   ،  11 3قــم   

زنقة محمد الحياني، 
 شــــا3ع محـــمد الـخـــامـــس فـــــا2

 STE ANNASR لفــائــدة  :   شركــة
         (EXPERTISE )SARL-A.U

- بمقتض الجمـع العـام املنعقـد  أ 
 ،  2022 دجـــنــشــر   15 بتا3يخ  بفــا2 

تقـر3 مــا يـلـي : 
شـركـة   : الشـركـة  اسـم   •
ذات  )شـركة  الـنـصـرإكـسـشـيــرتــيز 

مسـؤولية محــدودة(
  STE ANNASR EXPERTISE

        ()SARL-A.U
• عـنــوا0 الـشـــركـة : 3قــم 28، زنقــة 
7، شا3ع الوفاء 2،  طو3ينو ، الشقة 

طريق صفرو،  فــــــا2. 
خـــمسـمــائـة   : 3أ2 مال الشركة   •

ألــف د3هــم )500.000 د3هــم( 
املــوافــقــة علــى تــقــريــر   : التقــرير   •

الـتــصفيــة.
عـــن  اإلعـال0   : الـتــصفيــة   •

الـتــصفيــة  الــتـــامــــة.
تـم االيـداع القـانـوني لجـميع   - ب 
الضـشط  كـتـابـة  لـدى  الوثـائق 

بالـمحكـمـة التـجـا3يـة بفــا2 
بـتـا3يـخ 22 يــــنايــر 2022 تـحـت 3قــم 

 .278/2022
للخالصـة والشيــا0 :

شـركـة نـصـر الـديـن للـمحـاسـشة

222I

LAYEL BUSINESS CENTER

غداء السالمات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LAYEL BUSINESS CENTER
 RUE IBNOU MOUNIR 117

 RESIDENCE AZZARKA
 2EME ETAGE N°28 MAARIF

 CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA maroc
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غداء السالمات شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي وعنوا0 
مقرها اإلجتماعي زنقة 3جراجة 
شا3ع الحنك متجر 3قم مشنى 56 

الدا3 الشيضاء 20220 الدا3الشيضاء 
املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.050592
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 نونبر   11 املؤ3خ في 
شركة ذات املسؤولية املحدودة غداء 
 100.000 مشلغ 3أسمالها  السالمات  
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
متجر  الحنك  شا3ع  3جراجة  زنقة 
 2022  - الدا3 الشيضاء   56 3قم مشنى 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدا3الشيضاء 

التوقف النهائي عن مزاولة النشاط.
بزنقة  التصفية  مقر  حدد  و 
3قم  متجر  الحنك  شا3ع  3جراجة 
 2022  - الشيضاء  الدا3   56 مشنى 

الدا3الشيضاء املغرب 
و عي0:

يوسف  عواد  يوسف  السيد)ة( 
السالمات و عنوانه)ا( اال3د0 20220 

اال3د0 ااال3د0 كمصفي )ة( للشركة.
 ، الحجز  من  االنتهاء  وعند 
على  األبواب  بعض  اسُتخدمت 

الحدود
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

دجنبر 2022 تحت 3قم 802927.
222I

 SOCIÉTÉ DU MOYEN ORIENT POUR

L’INDUSTRIE DU TABAC SARL AU

 SOCIÉTÉ DU MOYEN
 ORIENT POUR

 L’INDUSTRIE DU TABAC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SOCIÉTÉ DU MOYEN ORIENT

 POUR L’INDUSTRIE DU TABAC
SARL AU

 ZONE FRANCHE
 D’EXPORTATION DE TANGER

 ILOT 209 LOT N° 2 RTE DE
 RABAT, ، 90000، TANGER

MAROC
 SOCIÉTÉ DU MOYEN ORIENT
 POUR L’INDUSTRIE DU TABAC

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الحرة للتصدير قطعة 109 3قم 
2 طريق الرباط - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.22222

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تمت   2022 دجنبر   07 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
3ياض غضشا0  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   2.000
دجنبر   07 بتا3يخ  فاطمة بن قا�صي 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252276.
220I

BCBEL

CLEAN FUEL COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCBEL
 625Bd. Mohammed V 2ème
 étage bureau N°22 ، 20220،

Casablanca Maroc
Clean Fuel Company شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 625، 
شا3ع محمد الخامس، الطابق 

الثاني، املكتب 3قم 22 - 20220 
الدا3الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525287
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 Clean : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. Fuel Company
تجميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزيوت  تصدير  و  ومعالجة  نقل  و 

املستعملة.
التجا3ة بجميع أنواعها..

 ،625  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الطابق  الخامس،  محمد  شا3ع 
 20220  -  22 3قم  املكتب  الثاني، 

الدا3الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد جواد خضر 

بقيمة 50.000 د3هم للحصة.
500 حصة   : السيد حسني حريز 

بقيمة 50.000 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 66 السيد جواد خضر عنوانه)ا( 
لكغي0  فيل نوف   92290 كي دسني 

فرنسا.
عنوانه)ا(  حريز  حسني  السيد 
58 شا3ع فيكتر هيك 92220 كلي�صي 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 66 السيد جواد خضر عنوانه)ا( 
لكغي0  فيل نوف   92290 كي دسني 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825822.

225I

SAMIR FIDUCIAIRE

PHARMA SERV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 2,

 2EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

PHARMA SERV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها االجتماعي الطابق 

اال3�صي، عما3ة عائشة 2 ، متجر 3قم 

2 ، البساتي0 4 - 50000 مكنا2 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.40509

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2022 ما23   02 املؤ3خ في 

نشاط الشركة من »- تاجر.

- تاجر ملحقات أو لوازم الصيدلية.

يبيع بالجملة.«  )تاجر(  - مستو3د 

توزيع مستحضرات التجميل   -« إلى 

ومنتجات النظافة الشخصية.

الغذائية  املكمالت  توزيع   -

واألجهزة الطشية.

- استيراد و تصدير.«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 920.

226I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 STE STRAS ALIMENTATION

FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 262 APPRT N° 20 AVENUE

 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

20000، KENITRA MAROC

 STE STRAS ALIMENTATION

FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 175 
تجزئة نرجس تيفلت - 15400 

تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2289
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STRAS ALIMENTATION FOOD
تجا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالتقسيط في املتاجر غير املتخصصة

بيع املواد الغذائية بالجملة.
 175  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
تجزئة نرجس تيفلت - 15400 تيفلت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : همو  بن  مولود  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : السيد عشد املولى بودالعة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : همو  بن  مولود  السيد 

بقيمة 100 د3هم.
 500  : السيد عشد املولى بودالعة 

بقيمة 100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بن همو  مولود  السيد 
نوالو0  امي  زغا3  ايت  ازضل  دوا3 

45000 و3زازات املغرب.
بودالعة  املولى  عشد  السيد 
عنوانه)ا( زاوية زنقة االميرة عائشة و 
سبتة شقة 47 عما3ة ا اقامة سند2 

14000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بن همو  مولود  السيد 

نوالو0  امي  زغا3  ايت  ازضل  دوا3 
45000 و3زازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 220.
227I

Elouaf

ماترونكوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Elouaf
 lavillette rue des thermes

 immeuble 92 apprt 2 CASA ،
20220، CASABLANCA MAROC
ماترونكوم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة النخلة و أميرموالي عشد هللا 
عما3ة 1 شقة7 - 20006 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522607
في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ماترونكوم.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
عمل كهربائي.  •

مجال  في  عملي  عمل   •
اإللكترونيات.

تقديم الخدمة.  •
• أعمال تركيب اإلتصاالت.

• استيراد وتصدير وتسويق جميع 
أنواع املنتجات واملواد واملستلزمات.

التجا3ية  العمليات  جميع   •
بشكل  املتعلقة  والفنية  واملالية 
مماثل  بغرض  مشاشر  غير  أو  مشاشر 

أو ذي صلة والذي قد يسهل تطوير 
أعمال الشركة.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
هللا  عشد  أميرموالي  و  النخلة  زنقة 
الدا3   20006  - شقة7   1 عما3ة 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : السيد املهدي لهنة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : العشدالوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : العشدالوي  محمد  السيد 

بقيمة 50.000 د3هم.
بقيمة   500  : السيد املهدي لهنة 

50.000 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لهنة  املهدي  السيد 
بلوك 5 3قم 02 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
العشدالوي  محمد  السيد 
 4 3قم   6 زنقة  األمل  حي  عنوانه)ا( 
60000 وجدة  بني اد3ا3 عمالة وجدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العشدالوي  محمد  السيد 
 4 3قم   6 زنقة  األمل  حي  عنوانه)ا( 
60000 وجدة  بني اد3ا3 عمالة وجدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 0972.
228I

FITREC SARL.AU

 SOCIETE THE BEST ETUDES
ET RECHERCHES DU NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،

92000، TETOUAN MAROC

 SOCIETE THE BEST ETUDES ET

RECHERCHES DU NORD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع الدا3 

الشيضاء اقامة االمال مابي0 الطابق 
3قم 1 - 92000 تطوا0 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.20909

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 27 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

االمال  اقامة  الشيضاء  الدا3  »شا3ع 

مابي0 الطابق 3قم 1 - 92000 تطوا0 

تدغي0  جشل  »شا3ع  إلى  املغرب« 
- 92000 تطوا0  1 حي بوجراح  زنقة 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 651.

229I

sofoget

SAMAGA CARRIERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 27 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 2

، 20000، kenitra maroc

SAMAGA CARRIERES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
زنقة سبتة عما3ة 28 - 14000 

القنيطرة املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.28602

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي0  15 فبراير 2022  املؤ3خ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

عرشا0 عشد الصمد كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 07 ما23 

2022 تحت 3قم 90620.
220I

sofoget

GIE MOULIN-BOUABIDI
مجموعة ذات النفع االقتصادي

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 27 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 2

، 20000، kenitra maroc
 GIE MOULIN-BOUABIDI

مجموعة ذات النفع االقتصادي
)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
تجزئة 5 منطقة صناعية بير 3امي  

16000 القنيطرة املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.26275

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 05 أكتوبر 2022 تقر3 حل 
االقتصادي  النفع  ذات  مجموعة 
مشلغ   GIE MOULIN-BOUABIDI
مقرها  وعنوا0  د3هم   1 3أسمالها 
اإلجتماعي القنيطرة تجزئة 5 منطقة 
القنيطرة   16000 صناعية بير 3امي  
خسائر  زيادة   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب القنيطرة 
 - منطقة صناعية بير 3امي   5 تجزئة 

14000 القنيطرة املغرب. 
و عي0:

و  زاو3ي  لحسن   السيد)ة( 
زاو3ي   14000 زاو3ي  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 
 16 بتا3يخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

دجنبر 2022 تحت 3قم 89020.
222I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

STE AJANA AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 262 APPRT N° 20 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

20000، KENITRA MAROC
STE AJANA AGRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 ايت 
واحي ايت حدو جميس سيدي يحيى 

تيفلت - 15400 تيفلت املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.902

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل  املؤ3خ في 02 ما23 2022 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE AJANA AGRO الشريك الوحيد
د3هم   100.000 3أسمالها  مشلغ 
ايت  دوا3  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0 
واحي ايت حدو جميس سيدي يحيى 
تيفلت - 15400 تيفلت املغرب نتيجة 

ل : صعوبة في ايجاد فرص العمل.
و حدد مقر التصفية ب دوا3 ايت 
واحي ايت حدو جميس سيدي يحيى 

تيفلت - 15400 تيفلت املغرب. 
و عي0:

السيد)ة( محمد اجانا و عنوانه)ا( 
املغرب العربي ج الرقم 890 القنيطرة 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   14000

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
جميس  حدو  ايت  واحي  ايت  دوا3   :

سيدي يحيى تيفلت
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 225.

222I

FIDACTIVE

COGEPLEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDACTIVE
 Lot N°505 N° 2 &0 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

COGEPLEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محل 
3قم 2- -3قم 202 تجزئة 1 الوفاق 

بنسركاو - 8000 أكادير املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.27522

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 09 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تجزئة   202 -3قم   -2 3قم  »محل 
أكادير   8000  - بنسركاو  الوفاق   1
شقة  السفلي  »الطابق  إلى  املغرب« 
3قم 72  عما3ة 72 اجديك حي تيليال 

- 80000 اكادير املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208825.

222I

امغا3 عشد الغافو3

TRANS VERLAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغا3 عشد الغافو3
شا3ع الجيش امللكي اقامة النو3 3قم 
1 الطابق االول تطوا0 ، 92000، 

تطوا0 املغرب
TRANS VERLAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ظهر 
املحنش اقامة الرياني 5 الطابق 
الثاني تطوا0 - 92000 تطوا0 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22225

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.VERLAND
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لفائدة الغير.
ظهر   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
املحنش اقامة الرياني 5 الطابق الثاني 

تطوا0 - 92000 تطوا0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيدة وسيمة الركلة : 50 حصة 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
حصة   50  : السيد الزياني احمد 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
السيدة وسيمة الركلة : 50 بقيمة 

1.000 د3هم.
بقيمة   50  : السيد الزياني احمد 

1.000 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة وسيمة الركلة عنوانه)ا( 
شا3ع القصر الكشير مجموعة الشقالي 
3قم 2 تطوا0 92000 تطوا0 املغرب.
عنوانه)ا(  احمد  الزياني  السيد 
السالم  اقامة  امللكي  الجيش  شا3ع 
ط 6 شقة 20 تطوا0 92000 تطوا0 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وسيمة الركلة عنوانه)ا( 
شا3ع القصر الكشير مجموعة الشقالي 
3قم 2 تطوا0 92000 تطوا0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 722.
220I



5267 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

AFC PARTENAIRE

TELEWASH MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 26 IMM F228 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
00000، MARRAKECH maroc
 TELEWASH MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي وحدة برج 
او3يكا 3قم أ / 10 محاميد مراكش 

مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TELEWASH MARRAKECH
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف
تسويق منتجات التنظيف

استيراد وتصدير.
عنوا0 املقر االجتماعي : وحدة برج 
محاميد مراكش   10  / أ  او3يكا 3قم 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 100  : السيد 3شيد محمد وفلغي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

وفلغي  محمد  3شيد  السيد 
 40000 امستردام هولندا  عنوانه)ا( 

امستردام هولندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
وفلغي  محمد  3شيد  السيد 
 40000 امستردام هولندا  عنوانه)ا( 

امستردام هولندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222550.

225I

AMINE HISSABAT

 GOLDWAY EXPRESS
MAROC S.A.R.L
إعال0 متعدد القرا3ات

AMINE HISSABAT
 TEMARA 2079 HAY MAGHREB

 ARABI ، 22000، TEMARA
MAROC

 GOLDWAY EXPRESS MAROC
S.A.R.L »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: عما3ة 3قم 
20شقة 8 شا3ع موالي احمد لوكيلي 

 TEMARA-2079 HAY 0حسا
MAGHREB ARABI 2200 الرباط 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.250029

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 20 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
الذي  حصص:  تفويت  3قم  قرا3 
تفويت250  قشول  مايلي:  على  ينص 
حصة في ملك السيد ياسي0 حلوة إلى 
السيدة كيتكة سامشة 3اسينة جينالي
قرا3 3قم تعي0 مسيرتي0 جديدتي0: 
الذي ينص على مايلي: تعي0 مسيرتي0 
جديدتي0 السيدة كابمامشيناد اني و 
 29GA52208السفر جواز  فلو33قم 
والسيدة كيتكة سامشة 3اسينة جينالي 

QA0289279 3قم جواز السفر

إلى  الشركة  تحويل  3قم  قرا3 

ش.م.م. متعددة الشركاء: الذي ينص 

القانوني  الشكل  تغيير  مايلي:  على 

املهام  محدودة  شركة  من  للشركة 

محدودة  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

نفس  لها  الشركاء  متعددة  املهام 

نفس  و  التسمية  نفس  و  األهداف 

املقر االجتماعي و نفس الرأسمال و 

من تا3يخ  سنة ابتداء   99 نفس مدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجا3ي.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 3قم  بند 

السيد  ملك  في  حصة   750 مايلي: 

ملك  في  250حصة  حلوة.  ياسي0 

حصةالسيدة كيتكة سامشة 3اسينة 

جينالي

على  ينص  الذي   :15 3قم  بند 

جديدتي0  مسيرتي0  تعي0  مايلي: 

فلو33قم  و  اني  كابمامشيناد  السيدة 

والسيدة   29GA52208السفر جواز 

3قم  جينالي  3اسينة  سامشة  كيتكة 

QA0289279 جواز السفر

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2525.

226I

امغا3 عشد الغافو3

TRANS DELEBERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغا3 عشد الغافو3

شا3ع الجيش امللكي اقامة النو3 3قم 

1 الطابق االول تطوا0 ، 92000، 

تطوا0 املغرب

TRANS DELEBERY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع خالد 

بن الوليد 3قم 11 سيدي طلحة 

تطوا0 - 92000 تطوا0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22099

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DELEBERY

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي والوطني لفائدة الغير.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

خالد بن الوليد 3قم 11 سيدي طلحة 

تطوا0 - 92000 تطوا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 100  : املرابط  انتصا3  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 د3هم للحصة.

 100  : املرابط  انتصا3  السيدة 

بقيمة 1.000 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة انتصا3 املرابط عنوانه)ا( 

تطوا0   10 3قم  لالفريجة  السويقة 

92000 تطوا0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشدالسالم اوالد عمر علي 

زنقة  بنونة  محمد  شا3ع  عنوانه)ا( 

 92000 تطوا0   28 3قم  الجوهرة 

تطوا0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 717.

227I
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Maitre Idriss el khatib

PERFECT CLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 92000،

Tetouan Maroc
PERFECT CLUB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محل 3قم 
17 3سم عقا3ي 19/72668 طابق 
ا3�صي بلوك 2والية سنتر - 92000 

تطوا0 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22229

في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERFECT CLUB
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم 
تحضير الوجشات.

عنوا0 املقر االجتماعي : محل 3قم 
طابق   72668/29 عقا3ي  3سم   17
 92000  - 2والية سنتر  بلوك  ا3�صي 

تطوا0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد نو3 الدين أشراط : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اشراط  الدين  نو3  السيد 
2 3قم  عنوانه)ا( شا3ع الجوال0 زنقة 

10 92000 تطوا0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اشراط  الدين  نو3  السيد 
3قم   2 الجوال0 حي  شا3ع  عنوانه)ا( 

10 92000 تطوا0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 725.

228I

امغا3 عشد الغافو3

ERGOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

امغا3 عشد الغافو3

شا3ع الجيش امللكي اقامة النو3 3قم 

1 الطابق االول تطوا0 ، 92000، 

تطوا0 املغرب

ERGOTEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

بنعشير 3قم 208 تطوا0 - 92000 

تطوا0 املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.25259

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   10 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( ثو3يا الحضري 

 100 حصة اجتماعية من أصل   22

محسن  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

تكمنت بتا3يخ 10 فبراير 2022.
تفويت السيد )ة( ثو3يا الحضري 

 100 حصة اجتماعية من أصل   11

)ة( محمد 3ضا  حصة لفائدة السيد 

بحرو بتا3يخ 10 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   20 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 664.

229I

NORD FINANCE

STE ANNAMAT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 2ER ETAGE ، 22000، AL
HOCEIMA MAROC

STE ANNAMAT CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

تمودة 3قم 14 - حي املنزه - 22000 
الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2629

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ANNAMAT CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات بدو0 سائق. .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 22000  - حي املنزه   -  14 تمودة 3قم 

الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 5.000  : يوسف  النمط  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  النمط  السيد 
 22000 حي املنزه   - زنقة تمودة   ٬  11

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  النمط  السيد 
 22000 حي املنزه   - زنقة تمودة   ٬  11

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتا3يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 27.

220I

NORD FINANCE

Sté CALA IRIS BEACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 2ER ETAGE ، 22000، AL
HOCEIMA MAROC

Sté CALA IRIS BEACH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
باد2 بلوك 3قم 28 – عما3ة 3قم 
02/20 – الطابق الرابع - 22000 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2655

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CALA IRIS BEACH
إحداث٬   : بإيجاز  غرض الشركة 
منشأة  أي  كراء  تسيير٬  حيازة٬ 
وبيعها  3بحيتها  تسييرها٬  سياحية٬ 

املحتمل كليا أو جزئيا.
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  * تنشيط٬إنعاش٬ د3اسة وتهيئة 

مقهى٬  للفنادق٬  السياحي  املجمع 

مطعم٬ إقامة٬ قاعة شاي٬مشروبات 

غازية و مركز الترفيه.                                               

* شراء جميع األ3ا�صي واملمتلكات٬ 

إنجاز جميع املشا3يع السياحية عليها٬ 
بناء موتيالت٬ فنادق٬ 3ياض ونزل.

بجميع  السياحي  اإلنعاش   *  

أشكاله.

تشغيل جميع أنواع األنشطة   *  

السياحية.

وإقامات  مفروشة  شقق  كراء   *

سكنية . 

* نشاط تموين وتنظيم املناسشات 

)حفالت٬ أعرا٬2 ندوات...(

الصناعية٬  العمليات  جميع   *

واملالية ذات صلة مشاشرة   التجا3ية 

ٲو غير مشاشرة مع موضوع الشركة. 

الغير  ٲو  املشاشرة  املشا3كة   *

الشركات  من  ٲي  في   املشاشرة 

ٲو املقاوالت ذات موضوع مماثل وال          

سيما من خالل ٳنشاء شركات جديدة 

اندماج عمليات  أو  مساهمات   أو 

 أو تحالفات أو مشا3يع مشتركة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

3قم  عما3ة   –  28 3قم  بلوك  باد2 

 22000  - الرابع  الطابق   –  20/02

الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 999 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : املجيد  عشد  الفقيري  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املجيد  عشد  الفقيري  السيد 

فيال  الفقيري  تجزئة  عنوانه)ا( 

الحسيمة   22000  08 3قم  الفقيري 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد  عشد  الفقيري  السيد 
فيال  الفقيري  تجزئة  عنوانه)ا( 
الحسيمة   22000  08 3قم  الفقيري 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 62.
222I

NORD FINANCE

Sté SAWTO LBAHR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 2ER ETAGE ، 22000، AL
HOCEIMA MAROC

Sté SAWTO LBAHR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 إقامة 
الشاوية زنقة يوسف ابن تاشفي0 
شا3ع 3شيد 3�صى - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225275
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAWTO LBAHR
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واإلستيراد بصفة عامة.
سمسرة٬  بيع٬  شراء٬  تجا3ة٬   *
نصف  بالجملة٬  وتسويق  توزيع 
الجملة أو بالتقسيط جميع املنتجات           

واملواد.
الصيد  مستلزمات  في  التجا3ة   *

واملعدات الشحرية.
آالت وأجهزة أخرى  قوا3ب٬  كراء 

ملما3سة الرحالت الشحرية. 

قوا3ب  كراء  بيع٬  استيراد٬ 
اآلت٬  النفاثة٬  الزالجات  النزهة٬ 
األجهزة  من  وغيرها  املواد  املعدات٬ 
األنشطة  ملما3سة  اإلكسسوا3ات  أو 
املاء  تحت  الغطس  السياحية٬ 
وكذلك األلعاب أو الرياضات املائية. 

مركز  وتسيير  تشغيل  إحداث٬ 
للغطس والرياضات املائية.

استغالل وتسيير القواعد  إنجاز٬ 
الشحرية.

للنقل  التجا3ية  الخدمات  تقديم 
الطابع  ذات  الشحرية  واألنشطة 

السياحي.
وتسويق  توزيع  بيع٬  شراء٬ 
املنتجات واملواد ذات أصل حرفي و/

أو ز3اعي.
إنتاج٬  لجمع٬  نشاط  بأي  القيام 
والخدمات  السلع  وبيع  معالجة 

املتعلقة بالحرف أو الز3اعة.
* تقديم جميع الخدمات املتعلقة 

بالسياحة.
الحلشات  الرحالت٬  تنظيم   *
واألنشطة  طويلة  ملسافات  وامل�صي 

السياحية األخرى.
تهيئة  د3اسة٬  إنعاش٬  تنشيط٬   *
من  السياحي  للمجمع  وتشغيل 
الفنادق٬ املقاهي٬ املطاعم٬ اإلقامات٬          
ومراكز  الشاي٬املشروبات  غرف 

الترفيه.
التسويق  اإلتصال٬  اإلستشا3ة٬   *
خا3جية  بمصاد3  واإلستعانة 

لألنشطة التجا3ية. 
تنازل٬  شراء٬  تشغيل٬  د3اسة٬   *
استغالل وبيع جميع براءات  تشادل٬ 
والعالمات  التراخيص  اإلختراع٬ 
الشركة  بموضوع  املتعلقة  التجا3ية 

داخل املغرب والخا3ج.   
الصناعية٬  العمليات  جميع   *
واملالية ذات صلة مشاشرة  التجا3ية 
 ٲو غير مشاشرة مع موضوع الشركة. 

الغير  ٲو  املشاشرة  املشا3كة   *
الشركات من  ٲي  في   املشاشرة 
 ٲو املقاوالت ذات موضوع مماثل وال          
سيما من خالل ٳنشاء شركات جديدة 
اندماج عمليات  أو  مساهمات   أو 

 أو تحالفات أو مشا3يع مشتركة.

عنوا0 املقر االجتماعي : 22 إقامة 
تاشفي0  ابن  يوسف  زنقة  الشاوية 
طنجة   90000  - 3�صى  3شيد  شا3ع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 SAEZ JIMÉNEZ Jorge السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   : 500

للحصة.
 500  : السيد جرواني عشد اإلله 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SAEZ JIMÉNEZ Jorge السيد 
 C.Velazquez 25 02 P02 )عنوانه)ا

Cadiz 000000 0000 إسشانيا.
اإلله  عشد  جرواني  السيد 
حي   ٬ الشلدية  ديو3   104 عنوانه)ا( 
سيدي امشا3ك 46000 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 SAEZ JIMÉNEZ Jorge السيد 
 C.Velazquez 25 02 P02 )عنوانه)ا

Cadiz 000000 0000 إسشانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252627 .

222I

NORD FINANCE

Sté SL & CO DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 2ER ETAGE ، 22000، AL
HOCEIMA MAROC

Sté SL & CO DESIGN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 إقامة 
الشاوية زنقة يوسف ابن تاشفي0 

شا3ع 3شيد 3�صى - 90000 
طنجة املغرب 
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
225272

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 Sté SL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. & CO DESIGN
: التصميم  غرض الشركة بإيجاز 

الداخلي. 
* أي نشاط إبداعي ملهنة صناعية 

أو تجا3ية.
* جميع أشغال التشطيب وتجهيز 
السكنية٬  لإلستخدامات  املحالت 

التجا3ية أو الصناعية.
ومراقشة  اإلستشا3ة-املساعدة   *
التمثيل  الديكو٬3  أشغال  جميع 

وتوزيع العناصر الزخرفية.
بكافة  الجرافيكي  التصميم   *

أشكاله.
التعشئة  اإلعال٬0  التسويق٬   *

والتغليف.
تنفيذ جميع األشغال املتعلقة   *
املدنية٬  الهندسة  املشاني٬  بتشييد 
الصشاغة٬            الزجاج٬  التحريج٬  ٳعادة 
الصرف  والجسو٬3  الطرق  بناء 
معدات  املياه٬  ٳمدادات  الصحي٬ 
وجميع            الكهرباء  املاء٬  الطرق٬ 

أعمال الطرق واملرافق. 
* تجهيز وصيانة املساحات          

الخضراء والحدائق.
بيع معدات وأثاث املكاتب.

ومستلزمات  معدات  بيع 
الكمشيوتر.

واإلستيراد  ٬التصدير  التجا3ة   *
بصفة عامة.

تنازل٬  شراء٬  تشغيل٬  د3اسة٬   *
استغالل وبيع جميع براءات  تشادل٬ 
والعالمات  التراخيص  اإلختراع٬ 
الشركة  بموضوع  املتعلقة  التجا3ية 

داخل املغرب والخا3ج.   

الصناعية٬  العمليات  جميع   *

التجا3ية واملالية ذات صلة مشاشرة ٲو 

غير مشاشرة مع موضوع الشركة. 

الغير  ٲو  املشاشرة  املشا3كة   *

ٲو  الشركات  من  ٲي  في  املشاشرة 

وال           مماثل  موضوع  ذات  املقاوالت 

سيما من خالل ٳنشاء شركات جديدة 

أو مساهمات أو عمليات اندماج أو 

تحالفات أو مشا3يع مشتركة.

عنوا0 املقر االجتماعي : 22 إقامة 

تاشفي0  ابن  يوسف  زنقة  الشاوية 

طنجة   90000  - 3�صى  3شيد  شا3ع 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيدة لشحر سكينة : 400 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 400  : 3بيع  السيد هو3lة محمد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   200  : أنس  لشحر  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سكينة  لشحر  السيدة 

15 شا3ع أجدير – حي املنزه 22000 

الحسيمة املغرب .
3بيع  محمد  هو3lة  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة العالية 199 الطابق 

الدا3   – مليل  طيط   29600  02

الشيضاء املغرب.

 15 عنوانه)ا(  أنس  لشحر  السيد 

 22000 املنزه  حي   – أجدير  شا3ع 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سكينة  لشحر  السيدة 

15 شا3ع أجدير – حي املنزه 22000 

الحسيمة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252626 .

222I

fiduciairehakimi

برو دونطال أريونطال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciairehakimi
80.شا3ع محمد الخامس عما3ة 
قي�صي 3قم 6 ، 60000، وجدة 

املغرب
برو دونطال أ3يونطال شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 5 شا3ع 
الفطواكي - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.22227
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 02 فبراير 2022 تقر3 حل 
ذات  شركة  أ3يونطال  دونطال  برو 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 3أسمالها  مشلغ  الوحيد 
 5 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
وجذة   60000  - الفطواكي  شا3ع 
السيولة  النعدام  نتيجة  املغرب 

املالية.
و عي0:

و  مساعد  لخضر   السيد)ة( 
 60000 5 شا3ع الفطواكي  عنوانه)ا( 

وجدة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شا3ع   5 وفي   2022 فبراير   02 بتا3يخ 

الفطواكي - 60000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 282.
220I

AMG CONSULTING

 MAROC CONTAINERS
CONSTRUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMG CONSULTING
 BD LA GRANDE CEINTURE 202

 HAY MOHAMMADI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MAROC CONTAINERS

CONSTRUCTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئةة 

البستا20 عما3ة1 برنو�صي الشيضاء 

- 20200 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525229

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MAROC CONTAINERS  :

.CONSTRUCTIONS

الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعي للحاويات الجاهزة.

تجزئةة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

برنو�صي الشيضاء  عما3ة1  البستا20 

- 20200 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مشلغ 3أسمال الشركة: 1.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:

 CARLA CARLESI : السيدة 

 1.000.000 بقيمة  حصة   10.000

د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 CARLA CARLESI السيدة 

ابن  تجزءة  مانسما0  حي  عنوانه)ا( 

 20000 املحمدية   2 3قم  خلدو0 

املحمدية املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 CARLA CARLESI السيدة 
ابن  تجزءة  مانسما0  حي  عنوانه)ا( 
 20000 املحمدية   2 3قم  خلدو0 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825602.

225I

MY FID SARL

TIGHIDUINE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 2 2ER ETAGE
 N°52 ، 90000، TANGER

MAROC
TIGHIDUINE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع بن 
كثير إقامة بتهوفن 1 الطابق األول 

3قم 51 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

205202
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2020 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIGHIDUINE INVEST
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا3ي.
: شا3ع بن  عنوا0 املقر االجتماعي 
األول  الطابق   1 بتهوفن  إقامة  كثير 

3قم 51 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد نو3و عشد هللا : 200 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 200  : أسماء  بن شالل  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيدة نو3و 3ميساء : 100 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

100 حصة   : السيد نو3و أبو بكر 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   100  : عمر  نو3و  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 100  : أمي0  محمد  نو3و  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

100 حصة   : السيدة نو3و هداية 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هللا  عشد  نو3و  السيد 
 02 3قم   08 شا3ع جشل تدغي0 زنقة 

92000 تطوا0 املغرب.

أسماء  شالل  بن  السيدة 

عنوانه)ا( شا3ع جشل تدغي0 زنقة 08 
3قم 02 92000 تطوا0 املغرب.

عنوانه)ا(  3ميساء  نو3و  السيدة 
 02 3قم   08 شا3ع جشل تدغي0 زنقة 

92000 تطوا0 املغرب.

عنوانه)ا(  بكر  أبو  نو3و  السيدة 
 02 3قم   08 شا3ع جشل تدغي0 زنقة 

92000 تطوا0 املغرب.

السيدة نو3و عمر عنوانه)ا( شا3ع 
جشل تدغي0 زنقة 08 3قم 02 92000 

تطوا0 املغرب.

أمي0  محمد  نو3و  السيدة 

عنوانه)ا( شا3ع جشل تدغي0 زنقة 08 
3قم 02 92000 تطوا0 املغرب.

عنوانه)ا(  هداية  نو3و  السيدة 
 02 3قم   08 شا3ع جشل تدغي0 زنقة 

92000 تطوا0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هللا  عشد  نو3و  السيد 
 02 3قم   08 شا3ع جشل تدغي0 زنقة 

92000 تطوا0 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   09 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2020 تحت 3قم 222627.

226I

fiduciairehakimi

حليمي كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiduciairehakimi

80.شا3ع محمد الخامس عما3ة 

قي�صي 3قم 6 ، 60000، وجدة 

املغرب

حليمي كا3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : حي النصر 

تجزئة الشرقية الطابق 1 3قم 10 - 

60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.28207

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 08 فبراير 2022 تقر3 حل 

املسؤولية  ذات  شركة  كا3  حليمي 

 100.000 3أسمالها  مشلغ  املحدودة 

اإلجتماعي حي  د3هم وعنوا0 مقرها 

النصر تجزئة الشرقية الطابق 1 3قم 

نتيجة  املغرب  وجدة   60000  -  10

لعدم وجود السيولة املالية.

و عي0:

و  لحليمي  عماد   السيد)ة( 

 58 3قم  نوا3  لو3  بلوك  عنوانه)ا( 

64000 الناضو3 املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتا3يخ 08 فبراير 2022 وفي حي النصر 

 -  10 3قم   1 تجزئة الشرقية الطابق 

60000 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 280.

227I

aaf

SERENDIPITY COACHING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aaf

 AV OMAR IBN KHATTAB RES

 MAS PALOMAS 2 2eme etg

n°75، 90000، TANGER MAROC

 SERENDIPITY COACHING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مسعودة 1 شا3ع أنفا زنقة 49 3قم 

القطعة 6 السواني طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225289

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERENDIPITY COACHING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

متعدد  والتوجيه  التد3يب  مؤسسة 

التخصصات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
3قم   49 شا3ع أنفا زنقة   1 مسعودة 

 90000  - السواني طنجة   6 القطعة 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

50 حصة   : السيدة وديا0 كيدي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 : 3كراكي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

50 حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  كيدي  وديا0  السيدة 
طنجة   11 3قم   02 زنقة  بيلير  حي 

90000 طنجة املغرب.

3كراكي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

شا3ع موالي 3شيد مجمع  عنوانه)ا( 
عايدة فيالج عما3ة 29 3قم 25 طنجة 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كيدي  وديا0  السيدة 
طنجة   11 3قم   02 زنقة  بيلير  حي 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252600.

228I

aaf

 AUDIT ASSISTANCE

FINANCE AAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

aaf

 AV OMAR IBN KHATTAB RES

 MAS PALOMAS 2 2eme etg

n°75، 90000، TANGER MAROC

 AUDIT ASSISTANCE FINANCE

AAF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 av omar وعنوا0 مقرها اإلجتماعي

 ibn khattab residence Mas

 palomas 2 apt 75 2éme étage

tanger 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.02825

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   11 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( نوفل السفياني 

 75 أصل  من  اجتماعية  حصة   75

حصة لفائدة السيد )ة( سا3ة بخات 

بتا3يخ 11 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252552.
229I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LA TABLE DE BEYROUTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 255,257

20290، Casablanca Maroc
LA TABLE DE BEYROUTH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 222 شا3ع 
 B22 - 20000 آنفا، إقامة أزو3، 3قم

الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225587
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2025 أبريل   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TABLE DE BEYROUTH
مطعم,   -  : غرض الشركة بإيجاز 
بيتزا  مطعم  شاي,  مقهى;غرفة 
معجنات  ومتجر  سريعة  ووجشات 
أصناف  جمع  تقديم  عام  وبشكل 

الطعام .
واملناسشات  الحفالت  تنظيم 

والندوات.
- ممو0 حفالت.

عنوا0 املقر االجتماعي : 222 شا3ع 
 B22 - 20000 آنفا، إقامة أزو3، 3قم

الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : برادة  نبيل  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   500  : تيشاوي  ناد3  السيد 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد نبيل برادة عنوانه)ا( 
3اسي0   1 الطابق  قرطاج  شا3ع   9
الشيضاء  الدا3   20000 املعا3يف  

املغرب.
 20 السيد ناد3 تيشاوي عنوانه)ا( 
شا3ع إفرا0 حي السالم 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد نبيل برادة عنوانه)ا( 
3اسي0   1 الطابق  قرطاج  شا3ع   9
الشيضاء  الدا3   20000 املعا3يف 

املغرب
 20 السيد ناد3 تيشاوي عنوانه)ا( 
شا3ع إفرا0 حي السالم 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

أبريل 2025 تحت 3قم 00574107.
200I

KARE ACCOUNTING

B.BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

KARE ACCOUNTING
تقاطع شا3ع عشد املومن و شا3ع 
انوال A416 طابق 2 3قم 19 ، 
20002، الدا3 الشيضاء املغرب

B.BOIS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 2 
السوق الجديد للخشب شا3ع محمد 

الساد2 - 20000 الدا3الشيضاء 
املغرب.

وفاة شريك
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.262269

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 25 نونبر 2022 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك محمد بلوط و توزيع 

لرسم   
ً
تشعا الو3ثة  على  حصصه 

 2029 أبريل   02 في  املؤ3خ  اإل3اثة 

بالشكل األتي :

 02  ، مغفو3  خديجة  السيد)ة( 

حصة .

 02  ، بلوط  فاطمة  السيد)ة( 

حصة .

 02  ، بلوط  مليكة  السيد)ة( 

حصة.

 416  ، بلوط  3شيد  السيد)ة(   

حصة .

 416  ، بلوط  احمد  السيد)ة( 

حصة .

 02  ، بلوط  خديجة  السيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822922.

202I

COMPTAMAR EXPERTISE

BADR TRANSIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc

BADR TRANSIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مر2 السلطا0، الطابق األول، 

الشقة 2، - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525269



5273 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 ما23   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 BADR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANSIT

التعشير   : غرض الشركة بإيجاز 

املحلي والدولي

النقل املحلي والدولي

خدمات  و  امللحقة  الخدمات 

أخرى.

: 26 محج  عنوا0 املقر االجتماعي 

األول،  الطابق  السلطا0،  مر2 

الشيضاء  الدا3   20000  -  ،2 الشقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد براكا محمد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  براكا  السيد 

عما3ة ب   1 إقامة ليزو3كيدي طابق 

شقة 6 20800 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  براكا  السيد 

عما3ة ب   1 إقامة ليزو3كيدي طابق 

شقة 6 20800 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825780.

202I

KARE ACCOUNTING

B.BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

KARE ACCOUNTING
تقاطع شا3ع عشد املومن و شا3ع 
انوال A416 طابق 2 3قم 19 ، 
20002، الدا3 الشيضاء املغرب

B.BOIS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 2 
السوق الجديد للخشب شا3ع محمد 

الساد2  - 20000 الدا3الشيضاء 
املغرب..

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.262269
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي0   2022 نونبر   25 املؤ3خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة( بلوط 

احمد كمسير وحيد
تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822922.
202I

iso fidus

INERT TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

iso fidus
حي األمال 02 3قم 40 مكتب 3قم 06 
طابق الثاني تيط مليل دا3الشيضاء ، 

29600، دا3الشيضاء املغرب
INERT TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي انا�صي 

التوسعة الكبرى م 2 105 عما3ة 
14 طابق 1 شقة 3قم 150 الشيضاء - 

20620 الدا3 الشيضاء املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.520597

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3   2022 فبراير   16 في  املؤ3خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 INERT الوحيد  الشريك  ذات 
3أسمالها  مشلغ   TRANSPORT
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
الكبرى  التوسعة  انا�صي  اإلجتماعي 
شقة   1 طابق   14 عما3ة   105 م 2 
الدا3   20620  - الشيضاء   150 3قم 
الظروف   : املغرب نتيجة ل  الشيضاء 

االقتصادية السيئة/
نقص 3ا2 املال لتمويل الشركة.

انا�صي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عما3ة   105  2 م  الكبرى  التوسعة 
14 طابق 1 شقة 3قم 150 الشيضاء - 

20620 الدا3 الشيضاء املغرب. 
و عي0:

محيمي  نعيمة  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( انا�صي التوسعة الكبرى م 
2 105 عما3ة 14 طابق 1 شقة 3قم 
الدا3 الشيضاء  الشيضاء 20620   150

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
انا�صي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التوسعة الكبرى م 2 105 عما3ة 14 

طابق 1 شقة 3قم 150 الشيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825002.
200I

MY FID SARL

CAP SAFE FACILITIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 2 2ER ETAGE
 N°52 ، 90000، TANGER

MAROC
CAP SAFE FACILITIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي فرع 

برانص 2 نرجس ، 08 شا3ع ديس 

جينيفر الطابق ما بي0 األ3�صي - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222205

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 أكتوبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 CAP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAFE FACILITIES

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النظافة وخدمات متعددة.

فرع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

ديس  شا3ع   08  ، نرجس   2 برانص 

 - األ3�صي  بي0  ما  الطابق  جينيفر 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد بنوه عماد الدين 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنوه عماد الدين عنوانه)ا( 

اقامة  اسماعيل  موالي  شا3ع 

 50 شقة   6 الطابق  أ  االسماعيلية 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنوه عماد الدين عنوانه)ا( 

اقامة  اسماعيل  موالي  شا3ع 

 50 شقة   6 الطابق  أ  االسماعيلية 

90000 طنجة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   01 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 207029.

205I

fiduciairehakimi

تراسبور ماروك 48
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiduciairehakimi

80.شا3ع محمد الخامس عما3ة 

قي�صي 3قم 6 ، 60000، وجدة 

املغرب

تراسشو3 ما3وك 08 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 7 زنقة 

ابن سيناء - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.20555

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تقر3 حل   2022 يناير   22 املؤ3خ في 

ذات  شركة   08 ما3وك  تراسشو3 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 3أسمالها  مشلغ  الوحيد 

 7 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 

وجدة   60000  - سيناء  ابن  زنقة 

املغرب نتيجة للحدود املقفلة بسبب 

الجائحة.

و عي0:

و  عشيدي  فيصل  السيد)ة( 

 60000 7 زنقة ابن سيناء  عنوانه)ا( 

وجدة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتا3يخ 22 يناير 2022 وفي 7 زنقة ابن 

سيناء - 60000 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   04 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 022.

206I

AR EXPERTISE

HYGIDIS SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

3فع 3أسمال الشركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGEL 229

 BD ROUDANI 2ER ETAGE N°25
MAROC 20000 ،، الدا3 الشيضاء
HYGIDIS SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 56، 

فرحات حشاد الطابق 2 3قم 6،الدا3 
الشيضاء - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.222062

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نونبر   22 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
»150.000 د3هم« أي من »150.000 
عن  د3هم«   200.000« إلى  د3هم« 
ديو0  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدا3 و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825872.
207I

BEN.COMPTA

LE PRO-IMPLANTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEN.COMPTA
شا3ع الد3فوفي عما3ة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني 3قم 17 
OUJDA MAROC ،60000 ، وجدة
LE PRO-IMPLANTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة بني 

مرين عما3ة لعلج الطابق الثاني 3قم 
OUJDA 60000 OUJDA 15 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
28922

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRO-IMPLANTS

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستيراد توزيع االجهزة الطشية.

زنقة بني   : عنوا0 املقر االجتماعي 

مرين عما3ة لعلج الطابق الثاني 3قم 

OUJDA 60000 OUJDA 15 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد ياسي0 عالوي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : محمد  بوفقا3ة  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عالوي  ياسي0  السيد 

حي االمل 2 زنقة م2 3قم 22 60000 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  بوفقا3ة  السيد 

 227 3قم   82 زنقة   2 االمل  حي 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عالوي  ياسي0  السيد 

حي االمل 2 زنقة م2 3قم 22 60000 

وجدة املغرب

عنوانه)ا(  محمد  بوفقا3ة  السيد 

 227 3قم   82 زنقة   2 االمل  حي 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 191.

208I

FLASH ECONOMIE

BELGIUM BEAUTY CENTER
إعال0 متعدد القرا3ات

BELGIUM BEAUTY CENTER

شركة ذات مسؤوولية محدودة

3أسمالها:100000 د3هم

مقرها االجتماعي:إقامة املراد 3قم 8 

شا3ع محمد 5 مراكش

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

91777

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

للشركاء املؤ3خ بتا3يخ 02 يناير 2022 

قر3 ما يلي :

ايت  3شيدة  السيدة  تفويت 

500 حصة اجتماعية للسيدة  ملراني 

جوها0 ايمانفيل

تفويت السيد فرانك جو3ج دي 

500 حصة اجتماعية للسيدة  3ايد3 

جوها0 ايمانفيل

الحصص  تفويت  على  املوافقة 

بي0 املتنازل  من قشل جميع الشركاء 

لهم واملتنازل لهم عنهم

ايمانفيل  جوها0  السيدة  تعيي0 

غير  ملدة  للشركة  جديدة  كمسيرة 

ايت  3شيدة  السيدة  مكا0  محدودة 

ملراني و السيد فرانك جو3ج دي 3ايد3

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات مسؤوولية محدودة 

ذات مسؤوولية محدودة  إلى شركة 

ذات الشريك الوحيد 

من   2.2.6.7.25 الفصول  تعديل 

النظام األسا�صي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222226 

209I
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STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

STE WEDBAT SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
STE WEDBAT SARL )AU( شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
املهدي بن تومرت 3قم 20 - تطوا0 - 

92000 تطوا0 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22097

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.(WEDBAT SARL )AU
تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة باشغال الصيانة و الخدمات 
و البستنة وجميع الحرف املرتشطة بها.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
املهدي بن تومرت 3قم 20 - تطوا0 - 

92000 تطوا0 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بنعلي  وداد   - السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 1.000  : بنعلي  وداد   - السيدة 

بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنعلي  وداد   - السيدة 
تطوا0   52 3قم  الخرطوم  شا3ع 

92000 تطوا0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنعلي  وداد   - السيدة 
تطوا0   52 3قم  الخرطوم  شا3ع 

92000 تطوا0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 716.

250I

FRUITS NATURELS SAISONNIERS

 FRUITS NATURELS
SAISONNIERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

3فع 3أسمال الشركة

 FRUITS NATURELS
SAISONNIERS

عالل الفا�صي اقامة الهدى بلوك ب 
3قم 8 ، الطابق الرابع - مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 FRUITS NATURELS

SAISONNIERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي قسا3ية 

عما3ة الكندافي 282 مكتب 3قم 02 
شا3ع محمد الخامس جليز - 40000 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.209202

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم   2022 أكتوبر   14 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
من  أي  د3هم«   1.900.000«
 2.000.000« إلى  د3هم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  د3هم« 
مع ديو0 الشركة املحددة املقدا3 و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   29 التجا3ية بمراكش بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 22006.
252I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

ترينفو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 2

 ETAGE N°22 ، 90000، TANGER
MAROC

ترينفو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ساحة 
كستيا3 الفرابي أفيس الطابق الثاني 

مكتب 3قم 22 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
220062

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يونيو   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ترينفو .
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

املعلوماتية .
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
كستيا3 الفرابي أفيس الطابق الثاني 
طنجة   90000  -  22 3قم  مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد عز الدين التراك 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عز الدين التراك عنوانه)ا( 
90000 طنجة  حي البرانص القديمة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز الدين التراك عنوانه)ا( 
90000 طنجة  حي البرانص القديمة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   15 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 8225.
252I

FICOSAGE

ste oued reda
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
 Rce Triangle D›or 20000 Fes

Agdal ، 20000، fes maroc
ste oued reda شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 58 
زنقة ترحيب حي الحسني طريق 

عي0 الشقف فا2 - 20000 فا2 
املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.29269
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
11 غشت 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 
 ste شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 10.000 مشلغ 3أسمالها   oued reda
د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 
زنقة ترحيب حي الحسني طريق   58
فا2   20000  - فا2  الشقف  عي0 

املغرب نتيجة ل : ازمة اقتصادية.
 58 و حدد مقر التصفية ب 3قم 
زنقة ترحيب حي الحسني طريق عي0 
الشقف فا2 - 20000 فا2 املغرب. 
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و عي0:

و  الشرقاوي  محمد  السيد)ة( 
 2 الرشيدية  حي   51 3قم  عنوانه)ا( 

فا2   20000 الشقف  عي0  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 

نونبر   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 0868.

252I

HIDA SERVICE TAROUDANT

FIRST WALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 82000،

TAROUDANT MAROC

FIRST WALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الحي 

الجديد مركز اوالد برحيل - 82000 

تا3ودانت املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.5267

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تمت   2022 دجنبر   20 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

مرتب  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

دجنبر   20 بتا3يخ  اليعقوبي  محمد 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بتا3ودانت بتا3يخ 28 يناير 

2022 تحت 3قم 20.

250I

ste controle balance sarl

ROGISTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 2 immb 2022. lot riad al
 ismailia marjane 2 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
ROGISTA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 2227 
الطابق 1 شقة 2 3ياض االسماعيلية 

شطر 3 مكنا2 - 50000 مكنا2 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
55409

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROGISTA
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي 
الشناء واشعال مختلفة.

عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 2227 
الطابق 1 شقة 2 3ياض االسماعيلية 
مكنا2   50000  - مكنا2   3 شطر 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد حجوي عشد املجيد : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املجيد  عشد  حجوي  السيد 

عنوانه)ا( 3قم 2227 الطابق 1 شقة 

2 3ياض االسماعيلية شطر 3 مكنا2 

50000 مكنا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد  عشد  حجوي  السيد 

عنوانه)ا( 3قم 2227 الطابق 1 شقة 

2 3ياض االسماعيلية شطر 3 مكنا2 

50000 مكنا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 586.

255I

 تريومفرا

TRIUMVIRAT تريومفرا 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي0 ممثل قانوني للشركة

تريومفرا

3قم 2, تجزئة 2 , 479 حي السالم ، 

50000، مكنا2 املغرب

 تريومفرا TRIUMVIRAT »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 3قم 2, 

تجزئة 2 , 479 حي السالم - 50000 

مكنا2 املغرب.

»تعيي0 ممثل قانوني للشركة«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.29667

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

وتشعا   2022 يناير   02 في  املؤ3خ 

تعيي0  تقر3  جدد  لتعيي0 مسير)ين( 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 

- عاللي يونس

شركة   TRIUMVIRAT تريومفرا   -

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد الكائن مقرها اإلجتماعي ب: 

السالم  حي   479  ,  2 تجزئة   ,2 3قم 

50000 مكنا2 املغرب.

عند  التجا3ي  السجل  3قم 
االقتضاء: 29667

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 658.
256I

تراجيكوم

AYMASAL IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

تراجيكوم
29 زنقة ليل بلفدير ، 20220، 

الدا3الشيضاء املغرب
 AYMASAL IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بكاتيل زنقة 8 الرقم 2 - 20220 

الدا3الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.226025

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم تحويل  يناير 2029  املؤ3خ في 20 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -  2 الرقم   8 زنقة  بكاتيل  »تجزئة 
إلى  املغرب«  الدا3الشيضاء   20220
»زنقة عزيز بالل الطابق التاني 3قم 
الدا3الشيضاء    20220  - املعا3يف   2

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2029 تحت 3قم 692020.
257I

FLASH ECONOMIE

AIXOR
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AIXOR
شركة مساهمة، 3أسمالها 

69.200.200 د3هم
املقر الرئيس: 28، شا3ع كيندي - 

الدا3الشيضاء
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السجل التجا3ي 3قم 222.822 – 
التعريف الضريبي 3قم 2022992

التعريف املوحد للمقاولة 
000079269000058

نقل املقر الرئي�صي
الجمع  مداوالت  بموجب  أوال: 
 28 بتا3يخ  املنعقد  العام االستثنائي 
شركة  مساهمو  قر3   ،2020 دجنبر 
املقر  نقل  »إيكسو3«  املساهمة 

الرئي�صي للشركة:
 – كيندي  شا3ع   ،28  : مــن 

الدا3الشيضاء.
شا3ع   ،4 3قم  أسطا،   : إلــى 
املنطقة   ،8.5 كلم  الشفشاوني، 

الصناعية، البرنو�صي الدا3الشيضاء.
 4 تم تعديل الفصل  عليه،  وبناء 
»املقر  من النظام األسا�صي للشركة 

الرئيس«.
تم اإليداع القانوني بكتابة  ثانيا: 
التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 07.02.2022 بتا3يخ  بالدا3الشيضاء 

تحت عدد 825689.
للخالصة والتذكير
الرئيس املدير العام

258I

TRAGESCO

ENTC
إعال0 متعدد القرا3ات

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B22، 159
2090، CASABLANCA MAROCA

ENTC »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

 7RUE :وعنوا0 مقرها االجتماعي
BIS ZI BMSO - 20050 2 دا3 

الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.52682

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 05 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد حوسيني عشد الصادق 
خمسة آالف )5000( حصة من أصل 

5000 حصة لفائدة سيد املصطفى 
3شيد  موالي  حي  عنوانه  الصميد 
 106 الطريقة التانوية   06 مجموعة 

عما3ة 28 الدا3 الشيضاء   
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
الى  ذات مسؤوولية محدودة  شركة 
شركة ذات مسؤوولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
استقالة السيد الحصن عشد  مايلي: 
الصادق من وظيفته كمسير للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعديل النظام االسا�صي 
ملقتضيات  طشقا  وتحديثها  للشركة 
املتعلقة  العمل  بها  الجا3ي  القانو0 

بالشركة ذات املسؤولية املحدودة  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820202.
259I

S.H EXPERTISE

 TAIB ALHARAMAYN SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 TAIB ALHARAMAYN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 77 شا3ع 
محمد سميحه الطابق 10 3قم57 - 

20250 الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
522207

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TAIB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALHARAMAYN SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستو3د,تاجر الجملة.
77 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 
 - 3قم57   10 محمد سميحه الطابق 

20250 الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد أبيدا3 عمر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 174 السيد أبيدا3 عمر عنوانه)ا( 
شا3ع سا0 لو3ا0 إقامة 3زق 20550 

الدا3 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 174 السيد أبيدا3 عمر عنوانه)ا( 
شا3ع سا0 لو3ا0 إقامة 3زق 20550 

الدا3 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بالدا3 الشيضاء بتا3يخ - تحت 

3قم -.
260I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE INGENIERIE FOUR
 CONSEIL ASSISTANCE

TECHNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية سشع عيو0
حي نو3ا 3قم 46 شا3ع الحسن الثاني 

سشع عيو0 مكنا2

 SOCIETE INGENIERIE FOUR
 CONSEIL ASSISTANCE

 TECHNIQUE
منزل بالطشق األ3�صي 3قم 2 مكر3 

د3ب بنكرا0 سيدي عمر مكنا2                         
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد 
3أ2 مالها 00, 000 100 د3هم

املوضوع تأسيس شركة 
بمقت�صى  الشركة  هذه  أسست 
العقد العرفي بتا3يخ 7 فبراير 2022 و 
املسجل بمكنا2 في 11 فبراير 2022 

السيد ايت احمد سمير
خصائصها كالتالي

محدودة  شركة  الشركة   شكل 
املسؤولية »ش.م.م«

 SOCIETE» سيفكات   «
 INGENIERIE FOUR CONSEIL
 ASSISTANCE TECHNIQUE

التسمية شركة 
الد3اسات  مكتب  موضوع   

للهندسية املدنية.
العمليات  جميع  عامة  بصفة  و 
املالية  و  التجا3ية  العقا3ية  املنقولة 
التي يمكن أ0 تتصل بصفة مشاشرة 

أو غير مشاشرة بموضوع الشركة   
تطو3  إلى  تؤدي  آ0  يمكن  أو 

الشركة املذكو3ة
بالطابق  منزل  االجتماعي  املقر 
بنكيرا0  د3ب  مكر3   2 3قم  األ3�صي 

سيدي اعمر مكنا2 
تا3يخ  تبتدئ من  سنة   99 املدة  

تسجيل الشركة 
 100  000,  00 3أسمال الشركة  
د3هم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 
كل واحدة منها 00, 100 د3هم منحت 

كالتالي 
سمير                       احمد  ايت  السيد   

1000 حصة 00, 100000 د3هم
يرجع  الشركة  وامضاء  تسيير 
ايت  للسيد  ء  واالمضا  التسيير 
الوطنية  بطاقته  3قم  سمير  احمد 
D222027 وهو املسؤوول عن تسيير 
لنشاط  والفعالة  الدائمة  اإلدا3ة 

الشركة ملدة غير محدودة.
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 22 يناير إلى   1 سنة الشركة من 
دجنبر 

توزيع األ3باح
بعد خصم املصا3يف و التحمالت 
القانو0  في  إليها  املشا3  القانونية 

التأسي�صي و بعد خصم 5% لتكوين 
الربح  فا0  القانوني  االحتياطي 
الصافي يقسم بي0 الشركاء كل حسب 
مال  3أ2  في  االجتماعية  حصصه 

الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 
 2 يوم  بمكنا2  التجا3ية  باملحكمة 

ما23 2022 تحت عدد 55589
262I

DAMO CONSULTING SARL

NORTH COUNTRY ESCAPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 2° ETG N°28 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

 NORTH COUNTRY ESCAPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ساحة 
موزا3 شا3ع الفرزدق اقامة ز3يوح 
22 3قم 7 طنجة 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

220892
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORTH COUNTRY ESCAPE
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الرباعية  الترفيهية  املعدات  جميع 
والد3اجات  النا3ية  والد3اجات 

العادية.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
موزا3 شا3ع الفرزدق اقامة ز3يوح 22 

3قم 7 طنجة 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد كريم الرضواني : 50 حصة 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
50 حصة   : السيد حمزة لكموش 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
السيد كريم الرضواني : 50 حصة 
اجتماعية بقيمة 1000 د3هم للحصة 

الواحدة بقيمة 50.000 د3هم.
50 حصة   : السيد حمزة لكموش 
اجتماعية بقيمة 1000 د3هم للحصة 

الواحدة بقيمة 50.000 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريم الرضواني عنوانه)ا( 
الحي املحمدي الجنوبي بلوك 26 3قم 

528 40070 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  لكموش  حمزة  السيد 
 02 3قم   25 زنقة  حي فاطمة الزهراء 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم الرضواني عنوانه)ا( 
الحي املحمدي الجنوبي بلوك 26 3قم 

528 40070 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  لكموش  حمزة  السيد 
 02 3قم   25 زنقة  حي فاطمة الزهراء 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252205.
262I

AMIATIS CONSEIL

MOROCCO-PEN
إعال0 متعدد القرا3ات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 52 ٬طريق الرباط ٬عي0 
السشع ، 20000، الدا3 الشيضاء 

املغرب

MOROCCO-PEN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 68 شا3ع 

موالي إسماعيل ، الطابق األول ، 

الصخو3 السوداء - - الدا3 الشيضاء 

املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.089965

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 15 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 

مايلي: • القشول واملوافقة على تحويل 

السيد   - بي0:  الحصص اإلجتماعية 

عمر لحلو أمي0، الحامل للشطاقة 3قم 

 16.500 فوت  الذي   ،  BE662508

الشيع  طريق  عن  إجتماعية  حصة 

للشطاقة  الحامل  اتبر،  نبيل  للسيد 
.B005726 3قم

على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 

قشول استقالة السيد عمر   • مايلي: 

3قم  للشطاقة  الحامل  أمي0،  لحلو 

مع  كمسير  مهامه  من   BE662508

منحه وصل ابراء تام إلدا3ته للشركة.

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

نبيل  السيد  تعيي0  على  املوافقة   •

 B005726 اتبر، الحامل للشطاقة 3قم

كمسير مشا3ك في تسيير الشركة.

على  ينص  الذي   :4 3قم  قرا3 

مايلي: • املوافقة على تحديت النظام 

األسا�صي للشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمة

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
3أسمال الشركة

على  ينص  الذي   :16 3قم  بند 

مايلي: التسيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822822.

262I

AMIATIS CONSEIL

 BIOUGNACH
EQUIPEMENTS
إعال0 متعدد القرا3ات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 52 ٬طريق الرباط ٬عي0 
السشع ، 20000، الدا3 الشيضاء 

املغرب
 BIOUGNACH EQUIPEMENTS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 14 زنقة 

أنتسيرابي, املدينة الجديدة - - 
مكنا2 املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.20702
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2022   15 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
السيد  املرحوم  إعال0 وفاة   - مايلي: 
أكتوبر   15 بتا3يخ  بيكناش  أحمد 
2020 الحامل للشطاقة الوطنية 3قم 

.D20207
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
حسن  السيد   : تعيي0  تم   - مايلي: 
الوطنية  للشطاقة  الحامل  بيكناش، 
3قم D707904 كمدير وحيد للشركة 
ملدة غير محدودة. الشركة ملتزمة من 
خالل التوقيع الوحيد للسيد حسن 
بيكناش تجاه األطراف األخرى لجميع 

األعمال املتعلقة بها.
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
مايلي: • املوافقة على تحديت النظام 

األسا�صي للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :02 3قم  بند 

مايلي: التسيير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2070.

260I
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CSN MAROC

 BUSINESS PACK
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 2527 SOCOMA 2

 MARRAKECH ، 00250،

MARRAKECH MAROC

 BUSINESS PACK

DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي برادي 2 
3قم 272 - 40150 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222962

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

متشوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 BUSINESS PACK  : تسميتها 

.DISTRIBUTION

-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صناديق التغليف

- بيع مواد التنضيف

- تاجر.

 2 برادي   : عنوا0 املقر االجتماعي 
3قم 272 - 40150 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   200  : السيد حمزة غايو 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 700  : الناضري  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غايو  حمزة  السيد 
مراكش   40150  272 32قم  برادي 

املغرب.
السيدة نادية الناضري عنوانه)ا( 
مراكش   40150  272 32قم  برادي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نادية الناضري عنوانه)ا( 
 40150 مراكش   272 32قم  برادي 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222222.

265I

االتقا0 للحسابات

TRANS MARIBOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقا0 للحسابات
202 شا3ع مراكش الطابق الثاني 
3قم 5 ، 62000، الناظو3 املغرب

TRANS MARIBOUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دا3 
الكشداني الد3يوش - 62252 

الد3يوش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
029

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARIBOUR

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمتعة غير املصحوبة في الحجز على 

حساب اآلخرين.

دا3   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 62252  - الد3يوش  الكشداني 

الد3يوش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الشنعاللي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الشنعاللي عنوانه)ا( 

الد3يوش  ميت  ايت  يا3كاب  دوا3 

62252 الد3يوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الشنعاللي عنوانه)ا( 

الد3يوش  ميت  ايت  يا3كاب  دوا3 

62252 الد3يوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالد3يوش بتا3يخ 17 فبراير 

2022 تحت 3قم 28.

266I

االتقا0 للحسابات

MARCHICA BRANDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االتقا0 للحسابات

202 شا3ع مراكش الطابق الثاني 

3قم 5 ، 62000، الناظو3 املغرب

MARCHICA BRANDS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ايلو 26 

3قم 6 املطا3 الناضو3 - 62000 

الناضو3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22652

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARCHICA BRANDS

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتجات االلكترونية.

ايلو   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 62000  - املطا3 الناضو3   6 3قم   26

الناضو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : السيد عشد السالم املاحي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد ابراهيم املاحي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املاحي  السالم  عشد  السيد 

عنوانه)ا( حي الركوال3يس زنقة 8 3قم 

8 الناضو3 62000 الناضو3 املغرب.

عنوانه)ا(  املاحي  ابراهيم  السيد 

 14 3قم   8 زنقة  الركوال3يس  حي 

الناضو3 62000 الناضو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املاحي  السالم  عشد  السيد 

عنوانه)ا( حي الركوال3يس زنقة 8 3قم 

8 الناضو3 62000 الناضو3 املغرب

عنوانه)ا(  املاحي  ابراهيم  السيد 

 14 3قم   8 زنقة  الركوال3يس  حي 

الناضو3 62000 الناضو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 252.

267I
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TRAGESCO

JOUDIA-TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B22، 159
2090، CASABLANCA MAROCA

JOUDIA-TEX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
بو3كو0 زنقة جعفر ابن حشيب اقامة 
املشرق الثاني طابق األولى 3قم 2 - 

20050 دا3 الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.070222

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 14 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ابن  جعفر  زنقة  بو3كو0  »شا3ع 
طابق  الثاني  املشرق  اقامة  حشيب 
دا3 الشيضاء   20050  -  2 األولى 3قم 
 LOT 2262 ET 2260« إلى  املغرب« 
 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO
الشيضاء  دا3   NOUACER - 20000

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820900.
268I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

STE 3R MEDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 2EME ETAGE RTE
 DE SEFROU FES ، 20000، FES

MAROC
STE 2R MEDIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : شا3ع 
حوض السوق عي0 الشكاك - 

22052 صفرو املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.2009
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3   2022 دجنبر   22 في  املؤ3خ 
ذات  شركة   STE 2R MEDIC حل 
3أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
اإلجتماعي شا3ع حوض السوق عي0 
املغرب  صفرو   22052  - الشكاك 

نتيجة اللتشطيب النهائى.
و عي0:

و  العلوي  زيدا0   السيد)ة( 
 70 االسماعيلية  شا3ع  عنوانه)ا( 
 1 زنقة ترنداد تجزئة الزهرة الزهو3 
)ة(  كمصفي  املغرب  فا2   20050

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شا3ع  وفي   2022 دجنبر   22 بتا3يخ 
حوض السوق عي0 الشكاك - 22052 

صفرو املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتا3يخ  االبتدائية بصفرو 

2022 تحت 3قم 62/2022.

269I

societe comptaline for you

 AFRICAN SOURCE
TRADING

إعال0 متعدد القرا3ات

societe comptaline for you
26 زنقة عشا2 املسعدي فا2 

فا2، 20000، فا2 املغرب
 AFRICAN SOURCE TRADING
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع 

عشد الكريم الخطابي عما3ة بنمو�صى 
الكواش الطابق 2 - 000000 فا2 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.66691

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 نونبر   22 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
اطشيب  أيت  جليلة  السيدة  باعت 
200 حصة اجتماعية التي تمتلكها في 
الشركة لفائدة السيد مطيع يوسف 
، كما باعت  بمشلغ 20000.00 د3هم 
50 حصة اجتماعية التي تمتلكها في 
الشركة لفائدة السيد وكيلي سهيل 
أصشح  وبهذا  د3هم   5000.00 بمشلغ 
السيد مطيع يوسف يمتلك %95 من 
3أسمال الشركة والسيد وكيلي سهيل 

يمتلك %05 الحصة األخری.
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تم تجديد توطي0 الشركة في العنوا0 
الخطابي  الكريم  عشد  شا3ع  االتي: 
 2 الطابق  الكواش  بنمو�صى  عما3ة 
فا2 . كما أسندت عملية االمضاءات 

الشركة للسيد مطيع يوسف .
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
األسا�صي  القانو0  إعادة صياغة  تم 

للشركة. 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
اطشيب  أيت  جليلة  السيدة  باعت 
200 حصة اجتماعية التي تمتلكها في 
الشركة لفائدة السيد مطيع يوسف 
، كما باعت  بمشلغ 20000.00 د3هم 
50 حصة اجتماعية التي تمتلكها في 
الشركة لفائدة السيد وكيلي سهيل 
أصشح  وبهذا  د3هم   5000.00 بمشلغ 
السيد مطيع يوسف يمتلك %95 من 
3أسمال الشركة والسيد وكيلي سهيل 

يمتلك %05 الحصة األخری.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1007.
270I

AMOURI CONSULTING

 HIYA PRODUCTION SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

20000، FES MAROC
 HIYA PRODUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 08 تجزئة 

فوزية بنسودة - 20000 فا2 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
71509

 09 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 HIYA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PRODUCTION SARL AU
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االفالم السينمائية والفيديو والبرامج 

التليفزيونية.
 08  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
تجزئة فوزية بنسودة - 20000 فا2 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 100  : الشرعي  نفيسة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 100  : الشرعي  نفيسة  السيدة 

بقيمة 100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نفيسة الشرعي عنوانه)ا( 
 75116 بوانكا3  3ايموند  شا3ع   49

با3يس فرنسا 75000 با3يس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيدة نفيسة الشرعي عنوانه)ا( 

 75116 بوانكا3  3ايموند  شا3ع   49

با3يس فرنسا 75000 با3يس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 985.

272I

إئتمانيات الد3يوش

Société SMILE ABDO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الد3يوش

شا3ع عالل بن عشد هللا 3قم 08 ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

Société SMILE ABDO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهضة 1 - 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

6699

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Société SMILE ABDO

 PARC DE : غرض الشركة بإيجاز

.JEUX

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

النهضة 1 - 92000 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

عشدالعزيز  بوشتى  بن  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عشد  بوشتى  بن  السيد 
 92000  1 النهضة  حي  عنوانه)ا( 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز  عشد  بوشتى  بن  السيد 
 92000  1 النهضة  حي  عنوانه)ا( 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 272/2022.
272I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

STE ISLAMIR CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 265av Tanger 2er etage apt 2
nador، 62000، Nador maroc
 STE ISLAMIR CAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 
عا3يص سكتو3 1 شا3ع 08 - 62000 

الناضو3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22286

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.ISLAMIR CAR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السيا3ات بدو0 سائق.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
عا3يص سكتو3 1 شا3ع 08 - 62000 

الناضو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ابراهيم  الزو�صي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الزو�صي ابراهيم عنوانه)ا( 
62000 الناضو3  1 زنقة 08  عا3يض 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اليعقوبي  عزيز  السيد 
 62000 ازغنغا0  الساقية  حي 

الناضو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 250.
272I

tracom cg

AFARDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

tracom cg
 N°8 RUE ABI NOUAIM VN ،

20000، FES MAROC
AFARDE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

النماء قطعة 3قم 26 املنطقة 
الصناعية بنسودة - 20000 فا2 

املغرب.
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.20025

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 07 أكتوبر 2022 تقر3 حل 

املسؤولية  ذات  شركة   AFARDE

 100.000 3أسمالها  مشلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 

تجزئة النماء قطعة 3قم 26 املنطقة 

فا2   20000  - بنسودة  الصناعية 

املغرب نتيجة ألزمة اقتصادية.

و عي0:

و  بقالي  العزيز  عشد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي املطا3 بوعرو3و 20000 

الناضو3 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتا3يخ 10 فبراير 2022 وفي حي املطا3 

بوعرو3و - 20000 الناضو3 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   01 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2082/022.

270I

STAPORT

STAPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

STAPORT

اقامة الشد3 الشاب 3قم 02 الطابق 

االول 3قم 04 عي0 السشع الدا3 

الشيضاء ، 20590، الدا3 الشيضاء 

املغرب

STAPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة 
الشد3 الشاب 3قم 2 الطابق االول 

الرقم 4 عي0 السشع الدا3 اابيضاء - 

20590 الدا3 الشيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.96527

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3   2029 أكتوبر   19 في  املؤ3خ 

تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

و   STAPORT GUINEE التسمية 

الجمهو3ية  شا3ع  بالعنوا0  الكائن 

 99220  - كوناكري  كالوم  جماعة 

طرف  من  املسير  و  غينيا  كوناكري 

السيد)ة( برهيش عمر.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822000.

275I

KAMAR BENOUNA

 SOCIÉTÉ PALMIER

D›EMBALLAGE

 » SOPALEMB« ش م م
إعال0 متعدد القرا3ات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 20

20260، Casablanca MAROC

Société Palmier d›Emballage

 » SOPALEMB« ش م م

 »شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 202 الحي 

الصناعي موالي 3شيد - 20702 

الدا3الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.05725

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 28 دجنبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 

في  الزيادة  العام  الجمع  قر3  مايلي: 

الى  د3هم   6.000.000 من  3اسمال 

20.200.000 د3هم عن طريق انشاء 

 100 بفئة  اجتماعي  حصة   02.000

حصة كل منها مدفوعة من مستحقا 

ت الحساب الجا3ي 

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشند الساد2 من القواني0 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

3اسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825020.

276I

MOGA CONSEIL

PREMIER REVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGA CONSEIL
 APPRT AU 2ER ETGAE LOTIS LA
 LAGUNE N 068 ESSAOUIRA ،

44000، الصويرة املغرب
PREMIER REVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي متجر 
3قم 105 سوق ايت داود - 44000 

الصويرة املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.0622

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
15 فبراير 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 PREMIER REVE الوحيد  الشريك 
مشلغ 3أسمالها 90.000 د3هم وعنوا0 
 105 3قم  متجر  اإلجتماعي  مقرها 
الصويرة   44000  - داود  ايت  سوق 
لم تحقق الشركة   : املغرب نتيجة ل 

اي 3قم معامالت مهم.
متجر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 44000  - سوق ايت داود   105 3قم 

الصويرة املغرب. 
و عي0:

و  حسن  الشهري  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 1 زنقة ايفني اقامة حدائق 
الصخو3ة   6 شقة   1 ط  زيا0  اوالد 
السوداء ع 2 الدا3 الشيضاء 44000 
)ة(  كمصفي  املغرب  الصويرة 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 67.

277I

EXPERAMA

LES 4 OLIVIERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EXPERAMA

2 زنقة ا3كشو0 شا3ع املقاومة زاوية 

141 إقامة كنزة الطابق االول -الدا3 

الشيضاء- ، 20500، الدا3 الشيضاء 

املغرب

LES 0 OLIVIERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 110 شا3ع 

غاندي الحي الحسني -الشيضاء - 

20026 الدا3 الشيضاء املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.268092

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

املؤ3خ في 20 دجنبر 2020 تقر3 حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 LES 0 OLIVIERS الوحيد  الشريك 

د3هم   100.000,00 3أسمالها  مشلغ 

110 شا3ع  وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 

 - -الشيضاء  الحسني  الحي  غاندي 

الدا3 الشيضاء املغرب نتيجة   20026

ل : توقف نشاط الشركة.

 110 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شا3ع غاندي الحي الحسني -الشيضاء 

- 20026 الدا3 الشيضاء املغرب. 

و عي0:

و  بوحفصة  بشرى  السيد)ة( 

1شا3ع كندي انفا 20050  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  الشيضاء  الدا3 

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825267.

278I

إئتمانيات الد3يوش

Société SARITA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الد3يوش

شا3ع عالل بن عشد هللا 3قم 08 ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

Société SARITA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة تادلة 
3قم 28 - 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

6702

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Société SARITA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ORGANISATIONS DES FETES ET

.ORGANISATIONS- TRAITEUR
عنوا0 املقر االجتماعي : زنقة تادلة 

3قم 28 - 92000 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حنا0  الشاعر  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشاعر حنا0  السيدة 
تشفي0  ابن  يوسف  شا3ع   20 3قم 

92000 العرائش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشاعر حنا0  السيدة 
تشفي0  ابن  يوسف  شا3ع   20 3قم 

92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 279/2022.
279I

AAC AFRIC EXPERTISE

TENOR FINANCES
إعال0 متعدد القرا3ات

AAC AFRIC EXPERTISE
 28-JET BUSINESS CLASS N°26

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20270، CASABLANCA

MAROC
TENOR FINANCES »شركة 

املساهمة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 22 شا3ع 

موالي يوسف  - 20200 الدا3 
الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.229822
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
01 دجنبر 2022 تم اتخاذ  املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
مايلي: تخفيض 3اسمال الشركة غير 
 60  000  000 بمشلغ  املبر3بالخسائر 
د3هم ليصشح من 000 000 70 د3هم 
خالل  من  د3هم   10  000  000 الى 
طريق  عن  سهم   600  000 تقليص 
اعادة شراء اسهم من طرف الشركة 
للسهم  100د3هم  اسمية  بقيمة 
من  للمادة208  طشقا  الغائها  بهدف 

قانو950-27 للشركات املساهمة 
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
ساهم جميع املساهمي0 في تخفيض 
3اسمال الغير املبر3 بالخسائر حسب 

نسب اسهمهم
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
االستثنائي  العام  الجمع  بالتالي  و 
ملجلس  الصالحية  كامل  يفوض 

االدا3ة لتخفيض 3اسمال الشركة في 

اجل اقصاه 20 يوم 

قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

بتا3يخ  االدا3ة  مجلس  لقرا3  طشقا 

على  املصادقة  تم   22/22/2022

3اسمال  لتخفيض  النهائي  االنجاز 

بالخسائر بمشلغ  املبر3  الغير  الشركة 

000 000 60 د3هم

قرا3 3قم 5: الذي ينص على مايلي: 

و بالتالي اصشح 3اسمال الشركة 000 

000 10 د3هم مقسمة الى 000 100 

د3هم بقيمة 100د3هم للسهم محر3ة 

بالكامل 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيي0 النظام االسا�صي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825885.

280I

comptoir expertise du maroc

 IMMO CONSEIL GESTION

ET SERVICES SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptoir expertise du maroc

 n°26 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 22200،

BOUZNIKA MAROC

 IMMO CONSEIL GESTION ET

SERVICES SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الشقة 3قم 

22 الطابق 2 اقامة ياسمي0 شا3ع 

الحسن الثاني بشوزنيقة - 22200 

بوزنيقة املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.7257

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تقر3 حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 IMMO CONSEIL الشريك الوحيد 
 GESTION ET SERVICES SARLAU
مشلغ 3أسمالها 25.000 د3هم وعنوا0 
 22 3قم  الشقة  اإلجتماعي  مقرها 
شا3ع  ياسمي0  اقامة   2 الطابق 
 22200  - بشوزنيقة  الثاني  الحسن 
بوزنيقة املغرب نتيجة ل : عدم توفر 

املوا3د املالية .
الشقة  التصفية ب  مقر  و حدد 
ياسمي0  اقامة   2 الطابق   22 3قم 
 - بشوزنيقة  الثاني  الحسن  شا3ع 

22200 بوزنيقة املغرب. 
و عي0:

و  الشودالي  عزيز  السيد)ة( 
الطابق   4 3قم  كوملة  حي  عنوانه)ا( 
بوزنيقة   22200 بوزنيقة  االول 

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 
 25 بتا3يخ  سليما0  بب0  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 147.
282I

fiduciaire didi

 STE SOUHAI ORIENT
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire didi
 RUE IMAM GHAZALI IMM 28

 ،HAMOUTI 2ER ETAGE ، 60000
وجدة املغرب

 STE SOUHAI ORIENT SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة طريق تازة زنقة ند3ام قادة 
الرقم 54 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
28585

 05 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2025 يونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUHAI ORIENT SARL/AU
مقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

اعمال متعددة اوالشناء 
-تاجر التاجر 

و  االستراد  اداء  الوسيط  او 
التصدير

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الوحدة طريق تازة زنقة ند3ام قادة 
وجدة   60000  - وجدة   54 الرقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : توفيق  الصالحي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصالحي توفيق عنوانه)ا( 
ند3ام  زنقة  تازة  طريق  الوحدة  حي 
60000 وجدة  54 وجدة  قادة الرقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصالحي توفيق عنوانه)ا( 
ند3ام  زنقة  تازة  طريق  الوحدة  حي 
60000 وجدة  54 وجدة  قادة الرقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   05 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2025 تحت 3قم -.
282I
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CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

BOUMASSAY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 2

 ETAGE N°22 ، 90000، TANGER
MAROC

BOUMASSAY TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

تا3ودنت مجمع ابراج طنجة بلوك 6 
مكتب 3قم 22 مكر3 - 90000 طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.222207

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 05 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طنجة  ابراج  مجمع  تا3ودنت  »زنقة 
بلوك 6 مكتب 3قم 22 مكر3 - 90000 
ولي  شا3ع   282« إلى  املغرب«  طنجة 
الطابق   15 نيريا مكتب  العهد مركز 

اال3�صي - 90000 طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1749.
282I

cabinet jdaini

 ETABLISSEMENT ABNAE
BOUHOUT PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 22BD BIR ANZARANE 2 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

62200، berkane maroc
 ETABLISSEMENT ABNAE

BOUHOUT PRIVEE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النو3 1 , 3قم 167 ,سيدي يحيى زعير 
,عمالة الصخيرات تما3ة - 10160 

تما3ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225065
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ETABLISSEMENT ABNAE

.BOUHOUT PRIVEE
غرض الشركة بإيجاز : *مؤسسة 

تعليمية خاصة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
النو3 1 , 3قم 167 ,سيدي يحيى زعير 
 10160  - تما3ة  الصخيرات  ,عمالة 

تما3ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 550  : حسن  الكعموز  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 150  : فوزية  الكعموز  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 100  : الكعموزحليمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 50  : السيدة الكعموز تاليتما2 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيدة الكعموز منى : 100 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 50  : الكعموزفاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكعموز حسن عنوانه)ا( 
الكيش  حي   114 3قم   7 الداخلة 

االوداية تما3ة 10160 تما3ة املغرب.

السيدة الكعموز فوزية عنوانه)ا( 
الكيش  حي   114 3قم   7 الداخلة 

االوداية تما3ة 10160 تما3ة املغرب.
السيدة الكعموزحليمة عنوانه)ا( 
الكيش  حي   114 3قم   7 الداخلة 

االوداية تما3ة 10160 تما3ة املغرب.
تاليتما2  الكعموز  السيدة 
حي   114 3قم   7 الداخلة  عنوانه)ا( 
تما3ة   10160 الكيش االوداية تما3ة 

املغرب.
عنوانه)ا(  منى  الكعموز  السيدة 
الكيش  حي   114 3قم   7 الداخلة 

االوداية تما3ة 10160 تما3ة املغرب.
السيدة الكعموزفاطمة عنوانه)ا( 
الكيش  حي   114 3قم   7 الداخلة 

االوداية تما3ة 10160 تما3ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الكعموزحليمة عنوانه)ا( 
الكيش  حي   114 3قم   7 الداخلة 

االوداية تما3ة 10160 تما3ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتا3يخ  بتما3ة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 252/2022.
280I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

BOYA PNEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 2er Etage, Appart N°6, BP
 60, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
BOYA PNEU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : شا3ع 

موالي علي الشريف إقامة 68 متجر 
حرف ب الطابق األ3�صي - 90000 

طنجة املغرب.
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.228502

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

15 فبراير 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 

BOYA PNEU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 

وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 

علي  موالي  شا3ع  اإلجتماعي  مقرها 

ب  حرف  متجر   68 إقامة  الشريف 

طنجة   90000  - األ3�صي  الطابق 

املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عي0:

السيد)ة( اعليلو خالد و عنوانه)ا( 

عما3ة   15 لشنى   2 الحسني  املجمع 

طنجة   90000 اجزناية   45 3قم   2

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شا3ع  وفي   2022 فبراير   15 بتا3يخ 

موالي علي الشريف إقامة 68 متجر 

 90000  - األ3�صي  الطابق  حرف ب 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252502.

285I

F.M CONSULTING

دريم غاز
إعال0 متعدد القرا3ات

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°50

 CASABLANCA ، 20220،

CASABLANCA MAROC

د3يم غاز »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 202 

تجزئة الزوبير متجر 3قم 1 ليساسفة 

- - الدا3 الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.272022

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  فبراير 2022   14 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
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قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
إقرا3 الجمع العام اإلستثنائي التغيير 
 202 املقر:  عنوا0  تخصيص  في 
1 ليساسفة  تجزئة الزوبير متجر 3قم 
الدا3الشيضاء، من التوطي0 إلى الكراء 
عقد  توقيع  عقب  وذلك  التجا3ي. 

الكراء في 01 فبراير 2022.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر اإلجتماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825582.
286I

فيكوج دو سو2 ش م م للشريك الوحيد

شركة كريزيراز ش م م

STE KRISERAZ SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكوج دو سو2 ش م م للشريك 
الوحيد

45، شا3ع العقشة، ، 44000، 
الصويرة املغرب

 STE - شركة كريزيراز ش م م
KRISERAZ SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 

بوزمو3، جماعة سيدي كاوكي تمنا3، 
سيدي كاوكي - 44000 الصويرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

6049
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 STE KRISERAZ  - كريزيراز ش م م 

. SARL

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

تدبير االستغالل التجا3ي و الخدمات 

)كراء الشقق(.

دوا3   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

بوزمو3، جماعة سيدي كاوكي تمنا3، 

الصويرة   44000  - كاوكي  سيدي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 250  : زماني  العزيز  عشد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 Serge MONTOYA : 500 السيد

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 Christelle, Jacqueline, السيدة 

حصة   Eliane, DESHAIS : 250

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عشد العزيز زماني عنوانه)ا( 

4961 سوالين سو3   ، ما3زيل العليا 

اوبونس فرنسا.

 Serge MONTOYA السيد 

عنوانه)ا( الصويرة الجديدة، 2 82 

44000 الصويرة املغرب.

 Christelle, Jacqueline, السيدة 

3قم  عنوانه)ا(   Eliane, DESHAIS

سوالين سو3   4961  ، ما3زيل   ،22

اوبونس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد العزيز زماني عنوانه)ا( 

4961 سوالين سو3   ، ما3زيل العليا 

اوبونس فرنسا

 Serge MONTOYA السيد 

عنوانه)ا( الصويرة الجديدة، 2 82 

44000 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتا3يخ 04 ما23 

2022 تحت 3قم 74.

287I

CANOCAF SARL

HLA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شا3ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

3قم 7 الطابق الثاني 3قم 02 

 NADOR ،62000 ،3الناظو

MAROC

HLA TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 

املطا3 سكتو3 2 3قم 200 - 62000 

الناظو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22722

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 HLA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS

1/نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

/2 2/الوساطة  للغير  الشضائع 

االستيراد و التصدير .

عنوا0 املقر االجتماعي : حي املطا3 

سكتو3 2 3قم 200 - 62000 الناظو3 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : هشام  برقية  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد برقية هشام عنوانه)ا( حي 

 62000  200 3قم   2 سكتو3  املطا3 

الناظو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد برقية هشام عنوانه)ا( حي 

 62000  200 3قم   2 سكتو3  املطا3 

الناظو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 14 فبراير 

2022 تحت 3قم 255.

288I

UNIVERS COMPTA SARL AU

STE BEN CHIEKH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عما3ة 16، زنقة أ، شا3ع 

الجيش امللكي ، 50000، مكنا2 

املغرب

STE BEN CHIEKH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 

2009، زنقة 69، وجه عرو2 - 

50040 مكنا2 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.05529

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 07 دجنبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
وجه عرو2   ،69 زنقة   ،2009 »3قم 

- 50040 مكنا2 املغرب« إلى »ملكية 

 - دخيسة  و3زيغة،  للياجو3،  معمل 

50080 مكنا2 املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   01 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 807.

289I
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derkaoui ahmed

 STE TOUKSLANE TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra
 N 209 hay essalam bloc G
 khenifra، 50000، khenifra

Maroc
 STE TOUKSLANE TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي البرج املركز 
موحى احمو الزياني 54000 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

4167
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUKSLANE TRAVAUX SARL
مفاوضة   : غرض الشركة بإيجاز 

-اشغاملختلفة.
البرج   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 54000 الزياني  احمو  موحى  املركز 

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى500  اوسبيغ  السيد 
املركزموحى  البرج  عنوانه)ا(  حصة 
احمو الزياني 54000 خنيفرة املغرب.

 500 ياسي0  املحجوبي  السيد 
املركزموحى  البرج  عنوانه)ا(  حصة 
احمو الزياني 54000 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى  اوسبيغ  السيد 
احمو  املركزموحى  البرج  عنوانه)ا( 

الزياني 54000 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بخنيفرة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 02.
290I

NOBLACTION

BZI MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصو3 إقامة األميرة 
2 الطابق األول 3قم 15، 40000، 

مراكش املغرب
BZI MED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محل 3قم 
8 الطابق السفلي عما3ة ه ابواب 

جليز اكيود - 40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.115419

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 17 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق السفلي عما3ة   8 »محل 3قم 
ه ابواب جليز اكيود - 40000 مراكش 
عما3ة ت   7 »محل 3قم  إلى  املغرب« 
6 بساتي0 جليز  22 تكنة الغول ج ه 

- 40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222020.
292I

ste cofiguer sarl

ste ZEN IN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 2 etage n2
guercif ، 25200، guercif maroc

ste ZEN IN CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 
املوحدين شا3ع االتحاد مكتب 55 
جرسيف - 25200 جرسيف املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.2225
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي0  01 ما23 2022  املؤ3خ في 
لقرع  مسير جديد للشركة السيد)ة( 

سميرة كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتا3يخ 07 ما23 

2022 تحت 3قم 2280/2022.
292I

MOUSSAOUI HAJJI

SAW TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
SAW TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي قصر اوالد 
علي جماعة عرب الصشاح زيز ا3فود 

- 52200 ا3فود املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.20789

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 ما23   01 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
تويل شالومو  )ة(  السيد  تفويت 
140 حصة اجتماعية من أصل 200 
ميتالريك  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

ميتالريك بتا3يخ 01 ما23 2022.
تفويت السيد )ة( سعيد الصبري 
220 حصة اجتماعية من أصل 220 
ميتالريك  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

ميتالريك بتا3يخ 01 ما23 2022.
الرحما0  عشد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   220 اكوجيل 

)ة(  حصة لفائدة السيد   220 أصل 

ما23   01 ميتالريك ميتالريك بتا3يخ 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 220.

292I

CDH AUDIT ET CONSEILS

LE CLOS REVIERA
إعال0 متعدد القرا3ات

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 20 ، 20220،

CASABLANCA MAROC

LE CLOS REVIERA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 228 شا3ع 

محمد الخامس - 20552 الدا3 

الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.280.029

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 02 ما23 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تتبيت تعيي0 مسيرة للشركة

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيي0 مسير جديد للشركة

على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
القانو0  اذابة  املصادقة على  مايلي: 

االسا�صي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تثبيت تعيي0 ملدة غير محدودة املسيرة 

السيدة هند مومني املزدادة بتا3يخ   -

الشيضاء،  بالدا3   2982 فبراير   09

للشطاقة  حاملة  مغربية،  جنسيتها 

الساكنة   BE 755150 الوطنية 3قم 
التعاضدية  زنقة   8 الشيضاء  بالدا3 

املعا3يف بصفتها   10 شقة   5 طابق 

مسيرة للـشـركـة.
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بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيي0 مسير جديد ملدة غير محدودة: 
- السيد عشد هللا مومني املزداد بتا3يخ 
الشيضاء،  بالدا3   1946 أكتوبر   10
للشطاقة  حامل  مغربية،  جنسيته 
الوطنية 3قم F02907 الساكن بالدا3 
 22 3قم  بابيلو0  حدائق  الشيضاء 
طريق مكة كاليفو3نيا بصفته مسيرا 
الشركة  تصشح  جديدا للـشـركـة. • 
ملزمة بالتوقيع املنفرد ألحد املسيرين.
بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
الـقـانـو0  إذابـة  على  الـمـصـادقة 

األسـا�صي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825706.
290I

CAM

MORATEL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 272

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC

MORATEL SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 272 
الزنقة 17 الحسنية 1 - 28820 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
20005

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MORATEL SERVICES
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كهربائي.
 272  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 28820  -  1 الحسنية   17 الزنقة 

املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد بوبكر امي0 الشاوي الفايز 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوبكر امي0 الشاوي الفايز 
مسكي0  بني  زنقة   29 عنوانه)ا( 

السوي�صي 20020 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوبكر امي0 الشاوي الفايز 
مسكي0  بني  زنقة   29 عنوانه)ا( 

السوي�صي 20020 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 528.
295I

EVOLUTION CONSEIL

starway
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 2er Etage Majorelle
 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 00000، MARRAKECH
MAROC

starway شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 14 اقامة 
3قم 6 شا3ع عالل الفا�صي داوديات 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.10697

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 ما23   20 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
بول  لو3وي  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.050
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   2.050
ما23   20 بتا3يخ  كوجي  حفيطة 

.2022
)ة( فاطمة بوزاوي  تفويت السيد 
100 حصة اجتماعية من أصل 100 
حفيطة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

كوجي بتا3يخ 20 ما23 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماي   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222608.
296I

CAM

 LANDSCAPE BUSINESS
CONSULTANCY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 272

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC
 LANDSCAPE BUSINESS

CONSULTANCY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 272 
الزنقة 17 الحسنية 1 - 28820 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
20059

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LANDSCAPE BUSINESS  :

.CONSULTANCY
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشا3ات اإلدا3ية.
 272  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 28820  -  1 الحسنية   17 الزنقة 

املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : غازي  ياسي0  محمد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
غازي  ياسي0  محمد  السيد 
الحسن  شا3ع  غازي  فيال  عنوانه)ا( 

الثاني 28820 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
غازي  ياسي0  محمد  السيد 
الحسن  شا3ع  غازي  فيال  عنوانه)ا( 

الثاني 28820 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 07 ما23 

2022 تحت 3قم 527.
297I

DETROIT ACTIVITY

DETROIT ACTIVITY
إعال0 متعدد القرا3ات

DETROIT ACTIVITY
املنطقة الصناعية اكزناية 3قم 022 

، 90000، طنجة املغرب
DETROIT ACTIVITY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية اكزناية 3قم 022 - 
90000 طنجة املغرب.
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»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.67141
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 08 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة 
» شا3ع االندلس اقامة السعادة  من 
طنجة املغرب«   90000  -  1 الطابق 
الصناعية  املنطقة  تجزئة   « إلى 
اكزناية022 - 90000 طنجة املغرب«
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
 10.000« من  أي  د3هم«   90.000«

د3هم« إلى »100.000 د3هم«
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة 
» شا3ع االندلس اقامة السعادة  من 
طنجة املغرب«   90000  -  1 الطابق 
الصناعية  املنطقة  تجزئة   « إلى 
اكزناية022 - 90000 طنجة املغرب«
بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
 10.000« من  أي  د3هم«   90.000«
عن  د3هم«   100.000« إلى  د3هم« 

طريق : تقديم حصص نقدية. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2082.
298I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

QUALI PRO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 2IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
QUALI PRO TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 

طريق 1 شقة الطابق األول تجزئة 
خضراوي ولد الشريف - 60000 

وجدة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
28927

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 QUALI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRO TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز : * التطوير 

العقا3ي
* أعمال الشناء واألعمال املتنوعة

من  متنوعة  نجا3ة  أعمال   *
املعاد0 واأللومنيوم والفوالذ املقاوم 

للصدأ والخشب والشالستيك.
عنوا0 املقر االجتماعي : 22 طريق 
1 شقة الطابق األول تجزئة خضراوي 
ولد الشريف - 60000 وجدة اململكة 

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : ألزملاطي  الواحد  عشد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
 : ألزملاطي  الواحد  عشد  السيد 

1000 بقيمة 100.000 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ألزملاطي  الواحد  عشد  السيد 
بلخضر  محمد  شا3ع   15 عنوانه)ا( 

60000 وجدة اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ألزملاطي  الواحد  عشد  السيد 
بلخضر  محمد  شا3ع   15 عنوانه)ا( 

60000 وجدة اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 287.
299I

FOUZMEDIA

 SOCIETE NEW ZER DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 20000، kenitra

maroc
 SOCIETE NEW ZER DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

سعيد الداودي إلقامة عالء الرقم 
2 - 14000 القنيطرة املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.00829
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
09 دجنبر 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SOCIETE NEW الوحيد  الشريك 
مشلغ   ZER DE TRAVAUX DIVERS
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 
سعيد  شا3ع  اإلجتماعي  مقرها 
 -  2 الرقم  عالء  إلقامة  الداودي 
 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   14000

حل الشركة.
شا3ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سعيد الداودي إلقامة عالء الرقم 2 

- 14000 القنيطرة املغرب. 
و عي0:

و  ز3وال  عدنا0  السيد)ة( 
الشرقية  الرامي  بئر   145 عنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   14000

)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 بالقنيطرة بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 90592.

400I

CAM

ANSSAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAM

 BD LA RESISTANCE 272

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 28820،

MOHAMMEDIA MAROC

ANSSAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 272 

الزنقة 17 الحسنية 1 - 28820 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20057

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANSSAN

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقاول ألعمال أو   / تاجر   / وتصدير 

إنشاءات مختلفة.

 272  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 28820  -  1 الحسنية   17 الزنقة 

املحمدية املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 700  : لقسيمي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 LIUBOV TSVETENKO السيدة 
د3هم   100 بقيمة  حصة   : 200

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد لقسيمي عنوانه)ا( 
زنقة عما0 الو3ش املغربي م ش ف  

25000 خريشكة املغرب.
 LIUBOV TSVETENKO السيدة 
3وسيا   100000 3وسيا  عنوانه)ا( 

3وسيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد لقسيمي عنوانه)ا( 
زنقة عما0 الو3ش املغربي م ش   02

ف  25000 خريشكة املغرب
 LIUBOV TSVETENKO السيدة 
3وسيا   100000 3وسيا  عنوانه)ا( 

3وسيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 07 ما23 

2022 تحت 3قم 526.

401I

BIG ACCOUNTING

BIG ACCOUNTING B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،52/ENTRE SOL N 2

TANGER MAROC
BIG ACCOUNTING B شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زاوية شا3ع 

تشيكوفسكي وسيد قطب عما3ة 
جوبا ب 3قم 1 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
225277

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BIG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACCOUNTING B
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التوطي0.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
قطب  وسيد  تشيكوفسكي  شا3ع 
عما3ة جوبا ب 3قم 1 - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
اللة  علوي  اسماعيلي  السيدة 
د3هم   100 حصة بقيمة   50  : آمنة 

للحصة.
حصة   50  : محمد  أفقير  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
اللة  علوي  إسماعيلي  السيدة 

آمنة : 50 بقيمة 100 د3هم.
بقيمة   50  : محمد  أفقير  السيد 

100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اللة  علوي  إسماعيلي  السيدة 
آمنة عنوانه)ا( ابراهيم الخليل عما3ة 
طنجة   90000  29 3قم   8 الطابق   2

املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  أفقير  السيد 
شا3ع موالي 3شيد تجزئة مونة عما3ة 
طنجة   90000  22 شقة   2 عمراني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عشد  القاهري  السيد 
 2 عما3ة  الخليل  ابراهيم  عنوانه)ا( 

طنجة   90000  29 3قم   8 الطابق 
املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252628.

002I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

BITEC ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

299 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
الزيتو0 1 بنسودة فا2 ، 20000، 

فا2 املغرب
BITEC ENGINEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املحل 3قم 
55 تجزئة هشة طريق مكنا2 فا2 - 

20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

71661
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BITEC  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ENGINEERING
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الد3اسات .
عنوا0 املقر االجتماعي : املحل 3قم 
55 تجزئة هشة طريق مكنا2 فا2 - 

20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : امي0 شعير  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : بوسشاع  اد3يس  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

3قم  السيد امي0 شعير عنوانه)ا( 
تجزئة الحديقة واد   4 بلوك ك   272

فا2 فا2 20000 فا2 املغرب.
السيد اد3يس بوسشاع عنوانه)ا( 
شا3ع الجيش امللكي اقامة حاتم ط 5 
شقة 9 تطوا0 9200 تطوا0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

3قم  السيد امي0 شعير عنوانه)ا( 
تجزئة الحديقة واد   4 بلوك ك   272

فا2 فا2 20000 فا2 املغرب
السيد اد3يس بوسشاع عنوانه)ا( 
شا3ع الجيش امللكي اقامة حاتم ط 5 

شقة 9 تطوا0 9200 تطوا0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1170.

002I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

TETRACORE-IT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

299 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
الزيتو0 1 بنسودة فا2 ، 20000، 

فا2 املغرب
TETRACORE-IT MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 205 
ز/2 تجزئة الحديقة تغات فا2 - 

20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

71651
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TETRACORE-IT MAROC

غرض الشركة بإيجاز : االستشا3ة 

االدا3ية و التكوين 

االدوات  و  الخدمات  بيع 

املعلوماتية.

عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 205 

 - ز/2 تجزئة الحديقة تغات فا2 

20000 فا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : السيد محمد امي0 اششا3 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

500 حصة   : السيد يونس اششا3 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اششا3  امي0  محمد  السيد 

تجزئة  ز/2   205 3قم  عنوانه)ا( 

قا2   20000 فا2  تغات  الحديقة 

املغرب.

عنوانه)ا(  اششا3  يونس  السيد 

لندSW2 2SS 0 لند0 انجلترى.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اششا3  امي0  محمد  السيد 

تجزئة  ز/2   205 3قم  عنوانه)ا( 

فا2   20000 فا2  تغات  الحديقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1149.

404I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

CHALLENGE FIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

3فع 3أسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 05 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 202 ، 20000،
FES MAROC

CHALLENGE FIT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محل في 
الطابق األ3�صي ،1 تجزئة بيل إير 2 ، 
ملعب الخيل - 20000 فا2 املغرب.

3فع 3أسمال الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.69025
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 دجنبر   22 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
من  أي  د3هم«   1.600.000«
 1.700.000« إلى  د3هم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  د3هم« 
مع ديو0 الشركة املحددة املقدا3 و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2002.
405I

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 STE FABRICATION
 MÉCANIQUE DES PIECES

 MÉTALLIQUES DE L›ATLAS
SARL

إعال0 متعدد القرا3ات

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 220 الرئيسية 
الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
 ste fabrication mécanique des

 pieces métalliques de l›atlas sarl

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
 rue el :وعنوا0 مقرها االجتماعي

 mowahidine N° 62 errachidia -
52000 الراشدية املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.22267

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 20 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص السشد جشو3 لحسن 
200 حصة للسيدة جشو3 فاطمة ب 

100 د3هم للحصة الواحدة
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير نشاط التجا3ي لشركة اشغال 
الشناء الى النشاط التجا3ي بيع وشراء 
القطاع الغيا3 الخاصة باملركشات ثم 
و  الخراطة  التجا3ي  نشاط  اضافة 

نشاط التجا3ي استغالل املناجم 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع   , .الخراطة  االجتماعي  الغرض 
وشراء قطاع الغيا3 خاصة باملركشات , 

استغالل املناجم 
بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
 72000 فاطمة  جشو3   . املساهمات 

د3هم اثنا0 وسشعو0 ألف د3هم
بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
 72000 فاطمة  جشو3   . الرأسمال 

د3هم . 720 حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 109.
406I

somadik

GITRAZAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 28 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

GITRAZAR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

االمير موالي عشد هللا 3قم 08 ساحة 

الحرية زنقة التيلوم 3قم 01 - 

70000 العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

40469

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GITRAZAR TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لحساب لغير.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

االمير موالي عشد هللا 3قم 08 ساحة 

الحرية زنقة التيلوم 3قم 01 - 70000 

العيو0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بو3كعة  زايد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بو3كعة  زايد  السيد 

دوا3 الحدا0 تنزولي0 زاكو3ة 07622 
زاكو3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بو3كعة  زايد  السيد 

دوا3 الحدا0 تنزولي0 زاكو3ة 07622 
زاكو3ة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 506.
407I

حيلك حديد

هيلك حديد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حيلك حديد
2282 طريق 101 حي املخطا3 

السو�صي ، 60800، تاو3يرت املغرب
هيلك حديد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 2282 
طريق 101 حي املخطا3 السو�صي - 

60800 تاو3يرت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
1461

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
هيلك   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

حديد.
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

الشناء.
 2282  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - السو�صي  املخطا3  حي   101 طريق 

60800 تاو3يرت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : منير  سيو3ي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  منير  سيو3ي  السيد 

2282 طريق 101 حي املختا3 السو�صي 

60800 تاو3يرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  منير  سيو3ي  السيد 

2282 طريق101 حي املختا3 السو�صي 

60800 تاو3يرت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاو3يرت بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 22/2022.

008I

LPS

RESIDENCE MOUNIR
إعال0 متعدد القرا3ات

إقامة منير

د3هم 100.000,00 3أسمالها شركة 

ذات مسؤوولية محدودة

العنوا0: 229 شا3ع ابن فا23 ، 

معا3ف الدا3 الشيضاء ، املغرب

RC : 228225 IF : 02086222

الشركة,استقالة  بأسهم  التبرع 

النسبي  التعديل  املسير,  مساعد 

للنظام األسا�صي

في  بموجب عقد محر3 عرفي   2-

الدا3 الشيضاء بتا3يخ 22 فبراير 2022 

وهب السيد سليما0 عما3 للسيد   ،

عمر عما3 أسهم بقد3 خمسمائة التي 

يملكها في شركة » إقامة منير«

الجماعية  القرا3ات  بموجب   2-

 ،  2022 فبراير   22 بتا3يخ  للشركاء 

تقر3:

• املصادقة على الهشة املذكو3ة.

استقالة مساعد املسير السيد   •

سليما0 عما3.

• تأكيد وظائف املدير. 

• التعديل النسبي للنظام األسا�صي

-2 تم اإليداع القانوني في املحكمة 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 برقم 825266

409I

ائتمانية بوعرفة

 STE JEUNESSE ACTIVE AU
MAROC SNC
شركة التضامن

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
3قم49 زنقة الدا3 الشيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 62200، بوعرفة املغرب
 STE JEUNESSE ACTIVE AU
MAROC SNC شركة التضامن

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 98 مكر3 
زنقة واد الذهب بوعرفة - 62200 

بوعرفة املغرب
تأسيس شركة التضامن 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
1041

 11 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 
األسا�صي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 JEUNESSE ACTIVE AU MAROC

. SNC
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء وأعمال أخرى.
عنوا0 املقر االجتماعي : 98 مكر3 
 62200  - بوعرفة  الذهب  واد  زنقة 

بوعرفة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 22  : السيد عشد اللوي مصطفى 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
حصة   20  : السيد جشو3ي فؤاد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
حصة   22  : 3قية  أعمير  السيدة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  اللوي  عشد  السيد 
ابن  يوسف  زنقة   09 عنوانه)ا( 
بوعرفة   62200 بوعرفة  تاشفي0 

املغرب.

عنوانه)ا(  فؤاد  جشو3ي  السيد 
98 زنقة واد الذهب بوعرفة 62200 

بوعرفة املغرب.
عنوانه)ا(  3قية  اعمير  السيدة 
 62200 بني كيل  ابراهيم  دوا3 اوالد 

بوعرفة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فؤاد  جشو3ي  السيد 
98 زنقة واد الذهب بوعرفة 62200 

بوعرفة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 22/2022.

410I

FIGENOR

 MARHABA IMMOBILIERE
- SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 285

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

 MARHABA IMMOBILIERE
SARL - شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

يوسف بن تاشفي2850 - 62000 
الناظو3 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.27829
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 20 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - تاشفي2850  بن  يوسف  شا3ع   «
»زنقة  إلى  املغرب«  الناظو3   62000
حي   2-2 مرحشا  اقامة  شيشا3  ايت 

املطا3 - 62020 الناظو3 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 262.

411I
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socogese

»ISLI AUTOMOTIVE«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 20000، Fès
Maroc

»ISLI AUTOMOTIVE« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 59 تجزئة 
النماء الحي الصناعي بنسودة - 

20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

71671
في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ISLI«  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.»AUTOMOTIVE
من�صئ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ميكانيكي+استيراد.
عنوا0 املقر االجتماعي : 59 تجزئة 
 - بنسودة  الصناعي  الحي  النماء 

20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:
 800  : غالي  تاجموعتي  السيد 

بقيمة 100 د3هم.
 EDRONIC الشركة 
TECHNOLOGIE : 200 بقيمة 100 

د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد تاجموعتي غالي عنوانه)ا( 
3قم 11 تجزئة نجيب شا3ع ولي العهد 

م.ج. 20000 فا2 املغرب.

 EDRONIC الشركة 
 22 عنوانه)ا(   TECHNOLOGIE
شا3ع محمود العقاد مكتب 2 الطابق 

األول 20000 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تاجموعتي غالي عنوانه)ا( 
3قم 11 تجزئة نجيب شا3ع ولي العهد 

م.ج. 20000 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2022/2282.
022I

FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

GLOBALCATERER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AUDIT COM.
CONSULTING

 BD MED V 5é ETAGE APT 257
 N°9 ESPACE A/2 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،
CASABLANCA MAROC

GLOBALCATERER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 47 إقامة 

تاهومي محج 2ما23 وزنقة زكي 
الدين الطاو�صي ط2 ش22 - 20550 

الدا3الشيضاء املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.092925

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 يناير   20 املؤ3خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
3أسمالها  مشلغ   GLOBALCATERER
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
محج  تاهومي  إقامة   47 اإلجتماعي 
الطاو�صي  الدين  زكي  وزنقة  2ما23 
الدا3الشيضاء   20550  - ش22  ط2 
املغرب نتيجة ل : املضا3بة في األسعا3.
و حدد مقر التصفية ب 257 شا3ع 
 - 5 ش9 فضاء2  محمد الخامس ط 

20550 الدا3الشيضاء املغرب. 

و عي0:

و  زيدا0  محمد  السيد)ة( 

محج  تاهومي  إقامة   47 عنوانه)ا( 

الطاو�صي  الدين  زكي  وزنقة  2ما23 

الدا3الشيضاء   20550 ش22  ط2 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

257 شا3ع محمد الخامس ط 5 ش9 

فضاء2 الدا3الشيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820957.

022I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE 0ائتمانية الثقة العيو

LAAYOUNE

QA FRET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

 FIDUCIAIRE 0ائتمانية الثقة العيو

CONFIANCE LAAYOUNE

شا3ع عالل بن عشد هللا املر�صى 
العيو0 ، 72000، املر�صى العيو0 

املغرب

QA FRET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة 3قم 698 بلوك د شقة 02 

مدينة الوحدة - 70000  العيو0. 

املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.28607

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تم   2022 ما23   01 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 

»900.000 د3هم« أي من »100.000 

عن  د3هم«   1.000.000« إلى  د3هم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 627/2022.

414I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE 0ائتمانية الثقة العيو

LAAYOUNE

OMTAI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE 0ائتمانية الثقة العيو
CONFIANCE LAAYOUNE

شا3ع عالل بن عشد هللا املر�صى 
العيو0 ، 72000، املر�صى العيو0 

املغرب
OMTAI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة الخضراء زنقة فكيك 3قم 22 

شقة 02املر�صى العيو0. - 70002 
املر�صى العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
00627

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OMTAI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تجا3ة  الغير.  لحساب  الشضائع 

األسماك. التصدير واالستيراد....... .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
املسيرة الخضراء زنقة فكيك 3قم 22 
 70002  - العيو0.  02املر�صى  شقة 

املر�صى العيو0 املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الطيفو3   عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الطيفو3   عمر  السيد 

الشيضاء   69 3قم  العليا  لساسفة 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الطيفو3   عمر  السيد 

الشيضاء   69 3قم  العليا  لساسفة 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 628/2022.

415I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

RYB CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 0 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

RYB CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املحل 

3قم 2، العما3ة 3قم 225، 3ياض 

الزيتو0- مكنا2 - 50000 مكنا2 

املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.08855

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

عزيز اليعقوبي  )ة(  تفويت السيد 
200 حصة اجتماعية من أصل 200 
ابراهيم  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الجوهري بتا3يخ 22 فبراير 2022.
)ة( حميد بوكنيط  تفويت السيد 
200 حصة اجتماعية من أصل 200 
ابراهيم  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الجوهري بتا3يخ 22 فبراير 2022.
حميد الرفا2   )ة(  تفويت السيد 
255 حصة اجتماعية من أصل 200 
ابراهيم  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الجوهري بتا3يخ 22 فبراير 2022.
حميد الرفا2   )ة(  تفويت السيد 
 200 حصة اجتماعية من أصل   45
السعيد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الجوهري بتا3يخ 22 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   07 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 927.

416I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

SUD-MAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°260 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR TINGHIR، 05800،

TINGHIR MAROC
SUD-MAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : حا3ة 

اليمي0 تودغى السفلى تنغير - 05800 
تنغير املغرب.
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.2207

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
07 فبراير 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 
املسؤولية  ذات  شركة   SUD-MAS
 20.000 3أسمالها  مشلغ  املحدودة 
د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حا3ة 
اليمي0 تودغى السفلى تنغير - 05800 
تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  تنغير 

الهدف.

و عي0:
و  اهواوي  سعيد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( حا3ة اليمي0 تودغى السفلى 
تنغير املغرب كمصفي   05800 تنغير 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حا3ة  وفي   2022 فبراير   07 بتا3يخ 
اليمي0 تودغى السفلى تنغير - 05800 

تنغير املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 202.
417I

ائتمانية أكيدي

MEDIA MAITRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 22، الطابق الثالث )م.ج( 
حمرية مكنا2 ، 50000، مكنا2 

املغرب
MEDIA MAITRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 19E  وعنوا0 مقرها اإلجتماعي إقامة
الطابق 1 العما3ة -2ب 3ياض زيتو0 
، مكنا2 - 50050 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

55625
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDIA MAITRE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستيراد   – املعلوماتية  الخدمات 

والتصدير.
إقامة    : االجتماعي  املقر  عنوا0 
3ياض  -2ب  العما3ة   1 الطابق   19E

مكنا2   50050  - مكنا2   ، زيتو0 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد يونس املزكلدي : 20 حصة 

بقيمة 900 د3هم للحصة.

 22  : املزكلدي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 900 د3هم للحصة.

السيد محمد عالبوش : 22 حصة 

بقيمة 900 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس املزكلدي عنوانه)ا( 

مكنا2   05 مرجا0   1070 3قم 

50050 مكنا2 املغرب.

السيد يوسف املزكلدي عنوانه)ا( 

3قم 1070 مرجا0 5 مكنا2 50050 

مكنا2 املغرب.

السيد محمد عالبوش عنوانه)ا( 

الشقة 2 تجزئة املنصو3   1E العما3ة 

مكنا2 50050 مكنا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس املزكلدي عنوانه)ا( 

مكنا2   05 مرجا0   1070 3قم 

50050 مكنا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 55625.

028I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

SUD-EST PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR

 N°260 AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR TINGHIR، 05800،

TINGHIR MAROC

SUD-EST PRODUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحقول حي تحيت تنغير - 05800 

تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2727

 28 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

SUD-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EST PRODUCTION

االنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفني 

احياء الحفالت و املهرجانات.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 05800  - تنغير  تحيت  الحقول حي 

تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد طا3ق صشحي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : باقشيش  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صشحي  طا3ق  السيد 
 05800 تنغير  املصلى  حي   10 3قم 

تنغير املغرب.

باقشيش عنوانه)ا(  السيد كريم 

تنغير   05800 دوا3 ايت ا3يتا0 تنغير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صشحي  طا3ق  السيد 
 05800 تنغير  املصلى  حي   10 3قم 

تنغير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت 3قم -.
419I

FISCOFISC

زر ديستريبيتيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 20000، FES

MAROC
ز3 ديستريشيتيو0 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي نسيم 1 
بلوك 1 3قم 82 املسيرة - 20000 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
71691

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
ز3   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ديستريشيتيو0.
غرض الشركة بإيجاز : توزيع املياه 
و  الطشيعية  املعدنية  املياه  الغازية، 

الليمونادا.
نسيم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 20000  - املسيرة   82 3قم   1 بلوك   1

فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

100 حصة   : السيد زهير الرميش 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرميش  زهير  السيد 

فا2 20000 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرميش  زهير  السيد 

فا2 20000 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2207.

020I

SAGAMITA

ساغاميطا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGAMITA

 DAIAAT BEN ABDELLAH KM 5

 ،ROUTE SEFROU FES ، 20000

Maroc 2فا

ساغاميطا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ضيعة بن 

عشد هللا كم 5 طريق صفرو فا2 - 

20000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

71695

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ساغاميطا.

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - مفاوض   - املختلفة  األشغال  في 

االستيراد و التصدير.
عنوا0 املقر االجتماعي : ضيعة بن 
 - طريق صفرو فا2   5 عشد هللا كم 

20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
النميطة  الشريف  محمد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
النميطة  الشريف  محمد  السيد 
عنوانه)ا( فا2 20000 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
النميطة  الشريف  محمد  السيد 
عنوانه)ا( فا2 20000 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2222.

022I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

KOHOUL TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

299 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
الزيتو0 1 بنسودة فا2 ، 20000، 

فا2 املغرب
KOHOUL TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 
299 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة 

جنة الزيتو0 1 بنسودة فا2 فا2 
20000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
71641
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في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KOHOUL TRAVAUX

االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة

بيع مواد الشناء.

3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

تجزئة جنة   5 مكتب   2 الطابق   299

الزيتو0 1 بنسودة فا2 فا2 20000 

فا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : امرير  عزيز  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : بنجلو0  هللا  عشد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امرير  عزيز  السيد 

الرباط 10000 الرباط املغرب.

السيد عشد هللا بنجلو0 عنوانه)ا( 

فا2 20000 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امرير  عزيز  السيد 

الرباط 10000 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1144.

022I

CABINET EL HAMMOUTI

GLOBAL DOMICILIATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI
شا3ع الخرطوم 3قم 51 الناظو3 ، 

62000، الناظو3 املغرب
 GLOBAL DOMICILIATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمرا0 3قم 2295 سلوا0 - 62000 

الناظو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22722
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL DOMICILIATION
توطي0   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقاوالت..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
العمرا0 3قم 2295 سلوا0 - 62000 

الناظو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد الفاضل زاكي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : محمد  شنحيح  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زاكي  الفاضل  السيد 
 -  14 3قم  اسماعيل  موالي  شا3ع 

62000 الناظو3 املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  السيد شنحيح 
انصا3  بني  الجديدة  الثانوية  حي 

62050 الناظو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زاكي  الفاضل  السيد 

 -  14 3قم  اسماعيل  موالي  شا3ع 

62000 الناظو3 املغرب

عنوانه)ا(  محمد  السيد شنحيح 

انصا3  بني  الجديدة  الثانوية  حي 

62050 الناظو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 01 ما23 

2022 تحت 3قم 227.

022I

RIM FINANCIAL

 INTELIFEX انتلفكس سيستيم

SYSTEMS
إعال0 متعدد القرا3ات

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 208 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20200، الدا3 

الشيضاء املغرب

 INTELIFEX انتلفكس سيستيم

SYSTEMS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: بناء د 

الطابق 1 شا3ع الشفشاوني كلم 8.5 

سيدي البرنو�صي - 20567 الدا3 

الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.222272

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 11 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل  بعد  الشركاء  هوية  تغيير 

من  انتلفكس  لشركة  سهم   500

ياسي0 اعشوش  السيد  مالكها  طرف 

 29 بتا3يخ  تكنولوجي  ابا  شركة  الى 

وبالتالي تصشح شركة   ,2022 دجنبر 

ابا تكنولوجي الشريك الوحيد لشركة 

انتلفكس سيستيم .

على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
من  القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانو0 االسا�صي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات النقدية
بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

الراسمال االجتماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825289.

020I

ste cofiguer sarl

 STE A.M TRAVAUX
D›AFRIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 2 etage n2
guercif ، 25200، guercif maroc

 STE A.M TRAVAUX D›AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى - زينة4-1-1--2 الطابق االول 
شا3ع ملوية - 25200 جرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2262
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.A.M TRAVAUX D’AFRIQUE
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اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 
مختلفة او الشناء

- منعش عقا3ي.
امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
املسمى - زينة-2-2-2-0 الطابق االول 
جرسيف   25200  - ملوية  شا3ع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد صدوق عشد الحميد : 500 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
500 حصة   : السيد املراقي محمد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحميد  عشد  صدوق  السيد 
 25200 الهيثم  ابم  شا3ع  عنوانه)ا( 

جرسيف املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  املراقي  السيد 
الهبري  ملك  تجزئة  ملوية  شا3ع 

25200 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحميد  عشد  صدوق  السيد 
 25200 الهيثم  ابم  شا3ع  عنوانه)ا( 

جرسيف املغرب
السيد شا3ع ابم الهيثم عنوانه)ا( 
الهبري  ملك  تجزئة  ملوية  شا3ع 

25200 جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتا3يخ 07 ما23 

2022 تحت 3قم 2277/2022.
025I

FIDUCIAIRE FAKIRI

AMAN MUST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FAKIRI
 LOT JAD OULAD AYYAD ، 02
52000، BENIMELLAL MAROC

AMAN MUST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 اوالد 

امسشل جماعة اوالد امسشل قلعة 

السراغنة - 20000 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

5005

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 AMAN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MUST

غرض الشركة بإيجاز : بيع املواد و 

االدوات الفالحية.

عنوا0 املقر االجتماعي : دوا3 اوالد 

قلعة  امسشل  اوالد  جماعة  امسشل 

قلعة السراغنة   20000  - السراغنة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بيشو عنوانه)ا(  السيد مصطفى 

حي االطلس بلوك 10 الرقم 222 بني 

مالل 22020 بني مالل املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بيشو عنوانه)ا(  السيد مصطفى 

حي االطلس بلوك 10 الرقم 222 بني 

مالل 22020 بني مالل املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة بتا3يخ 22 

يناير 2022 تحت 3قم 22/2022.

026I

RIM FINANCIAL

 MEDIOT ميديوت تكنولوجي
TECHNOLOGY
إعال0 متعدد القرا3ات

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 208 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20200، الدا3 

الشيضاء املغرب

 MEDIOT ميديوت تكنولوجي

TECHNOLOGY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: بناء د 

الطابق 2 شا3ع الشفشاوني كلم 8.5 

عي0 السشع - 20567 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.502227

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 11 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير هوية الشركاء بعد تحويل 1000 

سهم لشركة ميديوت تكنولوجي: 500 

سهم من طرف السيد ياسي0 اعشوش 

500 سهم من طرف السيد محمد  و 

تكنولوجي  ابا  شركة  الى  عودة  ابن 

وبالتالي   ,2022 دجنبر   29 بتا3يخ 

ابا تكنولوجي الشريك  تصشح شركة 

الوحيد لشركة ميديوت تكنولوجي

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني من شركة ذات 

الى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانو0 االسا�صي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات االجتماعية

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

الراسمال االجتماعي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825292.

027I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE GULIEZIA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

3قم 22 شا3ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو0 املغرب

STE GULIEZIA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سوق الجمال العيو0 - 70000 

العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

40595

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GULIEZIA CAR

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السا3ات بدو0 سائق .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 70000  - العيو0  الجمال  سوق 

العيو0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد حذيفة اندو3 : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   500  : السيد اعشدى كيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
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السيد حذيفة اندو3 : 500 بقيمة 
100 د3هم.

بقيمة   500  : السيد اعشدى كيد 
100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اعشدى كيد عنوانه)ا( 3قم 
 70000 العيو0   01 االمل  حي   475

العيو0 املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اندو3  حذيفة  السيد 
 70000 حي القرية فم الواد العيو0 

العيو0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 602/2022.

028I

MOUSSAOUI HAJJI

WIN SOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
WIN SOU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها االجتماعي قصر 

حنابو فزنا الجرف أ3فود - 52200 
ا3فود املغرب.

توسيع نشاط الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.20222
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 ما23   01 في  املؤ3خ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 االشغال املختلفة و الشناء .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 229.

029I

RIM FINANCIAL

نكسترونيك

NEXTRONIC  
إعال0 متعدد القرا3ات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 208 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20200، الدا3 
الشيضاء املغرب

نكسترونيك  NEXTRONIC »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: بناء د 
الطابق 2 شا3ع الشفشاوني كلم 8.5 
عي0 السشع - 20567 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.220805

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2022   11 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغيير هوية الشركاء بعد تحويل 5000 
سهم لشركة نكسترونيك من طرف 
السيد ياسي0 اعشوش الى شركة ابا 
 ,2022 دجنبر   29 بتا3يخ  تكنولوجي 
تكنولوجي  ابا  شركة  تصشح  وبالتالي 
الشريك الوحيد لشركة نكسترونيك

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني من شركة ذات 
ذات  املسؤولية املحدودة الى شركة  
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانو0 االسا�صي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجتماعية
بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

الراسمال االجتماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825290.

020I

YF CONSULTING SERVICES

SOAPRO GHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 0 ، 20000،

KENITRA MAROC

SOAPRO GHARB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اوالد وجيه بلوك ج1 الرقم 65 محل 

3قم 2 القنيطرة. - 14000 القنيطرة 

املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.59025

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تقر3 حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

3أسمالها  مشلغ   SOAPRO GHARB

مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000

بلوك  وجيه  اوالد  تجزئة  اإلجتماعي 

65 محل 3قم 2 القنيطرة.  ج1 الرقم 

- 14000 القنيطرة املغرب نتيجة ل : 

تعثر في التمويل.

16 زاوية  و حدد مقر التصفية ب 

 8 الشقة  القاهرة  و  سو2  زنقتي 

القنيطرة   14000 املغرب  القنيطرة 

املغرب. 

و عي0:

و  الصويني  محمد  السيد)ة( 

و  سو2  زنقتي  زاوية   16 عنوانه)ا( 

 14000 القنيطرة   8 القاهرة الشقة 

)ة(  كمصفي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

القاهرة  و  سو2  زنقتي  زاوية   16  :

الشقة 8 القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 90622.

022I

farvision

إينفيرسال كلوتهس

UNIVERSAL CLOTHES 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

farvision
 casablanca casablanca، 20050،

casablanca maroc
 universal إينفيرسال كلوتهس
clothes شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم ج ه 2 - 17 طابق 2 سيدي 
البرنو�صي - 20600 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.070085

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
09 شتنبر 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد إينفيرسال كلوتهس 
3أسمالها  مشلغ   universal clothes
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
ه  ج  التقدم  مجموعة  اإلجتماعي 
 - سيدي البرنو�صي   2 طابق   17  -  2
الدا3 الشيضاء املغرب نتيجة   20600

ل : عدم مزاولة ي نشاط.
و حدد مقر التصفية ب مجموعة 
2 سيدي  طابق   17  -  2 التقدم ج ه 
الشيضاء  الدا3   20600  - البرنو�صي 

املغرب. 
و عي0:

بنسا�صي  خالد  موالي  السيد)ة( 
 JORDAN DE عنوانه)ا(  و  نو3 
 URRIES N06 PIS02 P D 50072
كمصفي   ZARAGOZA ESPAGNE

)ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

نونبر 2022 تحت 3قم 27708.

022I

RIM FINANCIAL

3هافا ترانسشو3

RAHAFA TRANSPORT  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 208 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20200، الدا3 

الشيضاء املغرب

 RAHAFA  33هافا ترانسشو

TRANSPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 56 شا3ع 

موالي يوسف الطابق 2 شقة 14 - 

20205 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520779

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

3هافا   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.RAHAFA TRANSPORT  3ترانسشو

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمي0.

56 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 

 -  14 شقة   2 موالي يوسف الطابق 

20205 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بعال  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بعال  سميرة  السيدة 

اقامة سا3ة شا3ع الفوا3ات عما3ة ج 

 20222 ح م   4 شقة   1 طابق   4 هاء 

الدا3 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ة  عنوانه)ا(  بعال  سميرة  السيدة 

شا3ع الفوا3ات عما3ة ج هاء 4 طابق 

1 شقة 4 ح م 20222 الدا3 الشيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825205.

022I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 WIDAD WEDDING

PLANNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شا3ع مو3يتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 WIDAD WEDDING PLANNER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ملك 

الشداد جماعة الويدا0 دوا3 لعضم - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222269

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. WIDAD WEDDING PLANNER

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعرا2 و استغالل دو3 الضيافة.

ملك   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الشداد جماعة الويدا0 دوا3 لعضم - 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : شطراب  وداد  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وداد شطراب  السيدة 

عما3ة   02 اقامة نو3 النخيل الزهو3 

النخيل الجنوبي مراكش   07 ب 3قم 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وداد شطراب  السيدة 

عما3ة   02 اقامة نو3 النخيل الزهو3 

النخيل الجنوبي مراكش   07 ب 3قم 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222588.

020I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LEONARDO CONSEILS
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شا3ع مو3يتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 LEONARDO CONSEILS

MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 57 شا3ع 

مو3يتانيا صندوق البريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222272

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LEONARDO CONSEILS  :

.MAROC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

والقابضة  واإلدا3ة  االستشا3ات 

واستثما3ات األسهم.

57 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 

 -  2609 البريد  صندوق  مو3يتانيا 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 LEONARDO الشركة 

CONSEILS )SARL( : 2.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.



5299 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 LEONARDO الشركة 
 20 عنوانه)ا(   )CONSEILS )SARL
 Rue Léonard de Vinci 75226

.Paris France
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العزيزي  برادة  طا3ق  السيد 
عنوانه)ا( 3ياض تا3كة 3قم 28 تا3كة 

40000 مراكش املغرب
السيد كريم بلواد عنوانه)ا( شا3ع 
 22 ا  فيال   22 كام  الساد2  محمد 
 22000 املنزه الصخيرات   02 انديكو 

تما3ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222590.
025I

كابيموك

VEST ELEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كابيموك
20 زنقة شونيي الدا3الشيضاء ، 
20070، الدا3الشيضاء املغرب

VEST ELEC SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الهدى 
شا3ع مقداد الحريزي 3قم 208 

الطابق 1 الدا3الشيضاء - 20072 
الدا3الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
525292

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 VEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ELEC SARL

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعمال التركيشات الكهربائية و أعمال 

مختلفة .
عنوا0 املقر االجتماعي : حي الهدى 
 208 3قم  الحريزي  مقداد  شا3ع 
 20072  - الدا3الشيضاء   1 الطابق 

الدا3الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد مجمد اخر�صي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : اخري�صي  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اخر�صي  محمد  السيد 
الحريزي  مقداد  شا3ع  الهدى  حي 
3قم 208 ق ج 20072 الدا3الشيضاء 

املغرب.
السيد الحسن اخري�صي عنوانه)ا( 
حي الرحمة زنقة 60 3قم 20 20660 

الدا3الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اخر�صي  محمد  السيد 
الحريزي  مقداد  شا3ع  الهدى  حي 
3قم 208 ق ج 20072 الدا3الشيضاء 

املغرب
السيد الحسن اخري�صي عنوانه)ا( 
حي الرحمة زنقة 60 3قم 20 20660 

الدا3الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825822.
026I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

TESSLA POLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

الطابق الرابع شقة 3قم 10 ب مشنى 
3قم 20 مكا0 فرحات حشاد شا3ع 

حسن 2 املدينة الجديدة ، 50000، 

مكنا2 املغرب

TESSLA POLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 22 

شقة الطابق األول زنقة ابن تاشفي0 

- 50000 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

25725

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TESSLA POLE

غرض الشركة بإيجاز : االستشا3ة 

في التسيير .
 22 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 

شقة الطابق األول زنقة ابن تاشفي0 

- 50000 الراشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   51  : السيد عادل حكيم 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 49  : الفياللي  العلي  عشد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حكيم  عادل  السيد 
 50000 الذهب  واد  تجزئة   22 3قم 

الراشيدية املغرب.

الفياللي  العلي  عشد  السيد 
عنوانه)ا( شا3ع املنامة زنقة سيراليو0 

4 الزهو3 1 20000 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حكيم  عادل  السيد 

 50000 الذهب  واد  تجزئة   22 3قم 

الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 99.

027I

COMPTAFFAIRES

ROXALINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 200 2er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ROXALINA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة 

سعد 2 زنقة واد زم با3ك املحمدية - 

28800 املحمدية املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.5285

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3 حل   2027 أبريل   01 املؤ3خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

3أسمالها  مشلغ   ROXALINA

مقرها  وعنوا0  د3هم   1.400.000

اإلجتماعي اقامة سعد 2 زنقة واد زم 

املحمدية   28800  - املحمدية  با3ك 

: صعوبة في تحقيق  املغرب نتيجة ل 

اهداف الشركة.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سعد 2 زنقة واد زم با3ك املحمدية - 

28800 املحمدية املغرب. 

و عي0:

كرواد  ما3يا كريستي0   السيد)ة( 

املرسوين  زنقة   174 عنوانه)ا(  و 

املغرب  املحمدية   28800 السيسطا 

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
اقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

سعد 2 زنقة واد زم با3ك املحمدية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  باملحمدية  االبتدائية 

دجنبر 2022 تحت 3قم 2025.

028I

GHALIME MARIAM

CLINITEX SERVICES
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°20 RUE 22

AOUT
 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 CLINITEX SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها االجتماعي 20 
 ERRACHAD RDC - 25000

خريشكة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.5802

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم تغيير  املؤ3خ في 20 غشت 2022 

نشاط الشركة 
من

 1 التنظيف عمال
2 البستنة أعمال
2 حفالت متعهد

4 تجا3ة العلف بالجملة » إلى:
1 أعمال متنوعة وتشييدية 

 2 عقا3ات مطو3
2 عقا3ات تجهيز.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريشكة بتا3يخ 06 أكتوبر 

2022 تحت 3قم 00000.

029I

كابيموك

SHAPS LIGHTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كابيموك

20 زنقة شونيي الدا3الشيضاء ، 

20070، الدا3الشيضاء املغرب

SHAPS LIGHTING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الهدى 

شا3ع مقداد الحريزي 3قم 200 

الدا3الشيضاء - 20072 الدا3الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525295

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 SHAPS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LIGHTING SARL

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  الشركات  بي0  التجا3ة  مختلفة, 

املعدات واللوازم الكهربائية

استيراد وتصدير.

عنوا0 املقر االجتماعي : حي الهدى 

 200 3قم  الحريزي  مقداد  شا3ع 

الدا3الشيضاء - 20072 الدا3الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد مجمد اخر�صي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : اخري�صي  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اخر�صي  مجمد  السيد 
الحريزي  مقداد  شا3ع  الهدى  حي 
3قم 208 ق ج 20072 الدا3الشيضاء 

املغرب.

السيد الحسن اخري�صي عنوانه)ا( 
حي الرحمة زنقة 60 3قم 20 20660 

الدا3الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اخر�صي  مجمد  السيد 
الحريزي  مقداد  شا3ع  الهدى  حي 
3قم 208 ق ج 20072 الدا3الشيضاء 

املغرب

السيد الحسن اخري�صي عنوانه)ا( 
حي الرحمة زنقة 60 3قم 20 20660 

الدا3الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825822.

440I

FIDUCIAIRE KHALID

STE BERKIOU CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

STE BERKIOU CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 

موالي سليما0 الطابق الثاني - 

وجدة - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

28907

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERKIOU CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات.
زنقة   82  : عنوا0 املقر االجتماعي 
موالي سليما0 الطابق الثاني - وجدة 

- 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : السيد بركيو فهد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 82 عنوانه)ا(  فهد  بركيو  السيد 
 - زنقة موالي سليما0 الطابق الثاني 

وجدة 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 82 السيد مطيع كشا3ة عنوانه)ا( 
 - زنقة موالي سليما0 الطابق الثاني 

وجدة 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 760.
441I

املركز الجهوي لالستثما3 لجهة العيو0 الساقية 

الحمراء

DAY SAHEL TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما3 لجهة 
العيو0 الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيو0 املغرب

DAY SAHEL TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
زنقة تاغجيجت 3قم 02 العيو0 - 

70000 العيو0 املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
29607

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 DAY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHEL TRAVAUX
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب عامة وفي الخا3ج:
اعمال الهندسة املدنية واالشغال 
الصرف  الطرق.  والطرق.  العامة 
الشرب.  مياه  وإمدادات  الصحي 
جميع أعمال الشناء والتشييد وأعمال 
الكهرباء  نجا3ة.  الصحي.  الصرف 
والصها3يج.  اآلبا3  حفر  والسشاكة. 
إنتاج  أعمال الز3ع وتو3يد النشاتات. 
معدات  تو3يد  اعمال  النشاتات. 
البستنة. تنظيف بشكل عام. استيراد 
علف  جميع  وشراء  بيع   - وتصدير 
املوا�صي - النقل البري الوطني والدولي 
وبيع  شراء   - الشناء  تو3يد معدات   -
 - واإلطا3ات  األعطال   - الغيا3  قطع 
إصالح ودها0 املركشات - أغذية عامة 
، مطعم للوجشات الخفيفة  - مطعم 
 -  ... املخابز والفواكه إلخ   -  ... إلخ   ،
والغطاء  الوكالء  ومعدات  مالبس 
الز3اعية  املعدات  وإصالح  بيع   -
التنظيف  ومنتجات  واملنظفات 
والطحن  التكسير  أعمال  جميع   -
- حراسة املشاني  واملعالجة واملعالجة 
واإلشراف عليها - شراء األ3ا�صي وبيعها 
- شراء وبيع وتأجير السيا3ات - اإلنتاج 
والتصنيع والتمثيل الصناعي لجميع 
الشناء  عناصر  أو  املكونات  أو  املواد 
املرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر 
باألشياء املذكو3ة أعاله - لوازم ومواد 
السلكية  واالتصاالت   ، الكمشيوتر 
 ، املد3سية  والكتب   ، والالسلكية 
 ، والتصوير  الطشاعة  ومنتجات 
أجهزة  وصيانة  إصالح   ، والخدمات 

التجا3ة   - الكمشيوتر وآالت التصوير 
والتجا3ة العامة.

جميع  فإ0   ، أعم  وبشكل 
املتعلقة  األخرى  التجا3ية  العمليات 
أو  كلًيا  مشاشر  غير  أو  مشاشر  بشكل 
جزئًيا بواحدة أو أخرى من العمليات 
املشا3 إليها أعاله لتسهيل أو تعزيز أو 
أي  وكذلك  الشركة  نشاط  تطوير 
مقتنيات مشاشرة أو غير مشاشرة في أي 
شكل من أي نوع من الشركات التي 
تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات 

صلة لتعزيز تنمية املجتمع..
عنوا0 املقر االجتماعي : حي الفتح 
 - العيو0   02 3قم  تاغجيجت  زنقة 

70000 العيو0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الداي  الساهل  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الداي  الساهل  السيد 
 02 3قم  تاغجيجت  زنقة  الفتح  حي 

العيو0 70000 العيو0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الداي  الساهل  السيد 
 02 3قم  تاغجيجت  زنقة  الفتح  حي 

العيو0 70000 العيو0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   28 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 2960/2022.
002I

ائتمانية لرفيد

 M.A.M BROTHERS
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد
شا3ع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عما3ة املحيط, طابق الثاني 3قم:14 

، 92000، العرائش املغرب
 M.A.M BROTHERS

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب الجديد 3قم 2722 اقامة 

فينيزيا مكتب 3قم 05 تجزئة املغرب 

الجديد 3قم 2722 اقامة فينيزيا 

مكتب 3قم 05 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

6715

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 M.A.M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BROTHERS CONSTRUCTION

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقا3ي

اعمال مختلفة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

اقامة   2722 3قم  الجديد  املغرب 

تجزئة املغرب   05 فينيزيا مكتب 3قم 

فينيزيا  اقامة   2722 3قم  الجديد 

العرائش   92000  05 3قم  مكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 250  : السيد محمد خدام 3اسو 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

3اسو  خدام  عشدالواحد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

السيد محسن خدام 3اسو : 250 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

3اسو  خدام  محمد  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة املغرب الجديد 3قم 

 05 اقامة فينيزيا مكتب 3قم   2722

92000 العرائش املغرب.

3اسو  خدام  عشدالواحد  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة املغرب الجديد 3قم 

 05 اقامة فينيزيا مكتب 3قم   2722

92000 العرائش املغرب.

3اسو  خدام  محسن  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة املغرب الجديد 3قم 

 05 اقامة فينيزيا مكتب 3قم   2722

92000 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

3اسو  خدام  محمد  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة املغرب الجديد 3قم 

 05 اقامة فينيزيا مكتب 3قم   2722

92000 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 292.

002I

MATAHRI ABDERRAHIM

LIYANA TRAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زنقة وليلي حي السالم بركا0 ، 

62200، بركا0 املغرب

LIYANA TRAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

الوحدة 3قم 20 مكر3 حي الهناء 

سيدي سليما0 بركا0 - 62200 

بركا0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

8252
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في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIYANA TRAN

أو  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وسيط لالستيراد والتصدير

- استيراد املعدات الز3اعية.

- املسح والحفر.

-أعمال مختلفة

.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الهناء  حي  مكر3   20 3قم  الوحدة 

سيدي سليما0 بركا0 - 62200 بركا0 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الصالحي  السيد سعيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 1000  : الصالحي  سعيد  السيد 

بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الصالحي عنوانه)ا( 
سيدي  الهناء  حي  الوحدة  زنقة   16

سليما0 62200 بركا0 املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد الصالحي عنوانه)ا( 
سيدي  الهناء  حي  الوحدة  زنقة   16

سليما0 62200 بركا0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 200/2022.

444I

TR-GESTION

DDM SARL 
د.د.م ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي0 ممثل قانوني للشركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 22000، RABAT

MAROC
د.د.م ش م م

 DDM SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 3قم 20 
شا3ع موالي أحمد لوكيلي حسا0 - - 

الرباط املغرب.
»تعيي0 ممثل قانوني للشركة«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.220799

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
وتشعا   2020 يونيو   08 في  املؤ3خ 
تعيي0  تقر3  جدد  لتعيي0 مسير)ين( 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 
- بنشراقا أحمد

- مسكو3 ابراهيم
- أيت ماوليد 3شيد

- شركة ذات املسؤولية املحدودة 
الكائن مقرها اإلجتماعي ب: 0 - 0 0

عند  التجا3ي  السجل  3قم 
االقتضاء: 0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2020 تحت 3قم 107109.
445I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE TRANSLOG SPEED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c28 n02 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE TRANSLOG SPEED شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها االجتماعي طريق تازو 
تجزئة برحيلي زنقة الشفاء 3قم 08 

مكر3 وجدة - 60000 وجدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.27207

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تمت   2022 فبراير   16 في  املؤ3خ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االستيراد و التصدير + مفاوض.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   07 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 790.

446I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE TRANSLOG SPEED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c28 n02 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

STE TRANSLOG SPEED شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي طريق تازة 

تجزئة برحيلي زنقة الشفاء 3قم 08 

مكر3 وجدة - 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.27207

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تمت   2022 فبراير   16 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( أحمد أمير 250 

 1.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد )ة( عشد الرحيم 

أمير بتا3يخ 16 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   07 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 790.

447I

FNMCOMPTA

REHANA 25
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 22

 MARHAL 2 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

REHANA 25 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

موالي إسماعيل 14 إقامة موالي 

إسماعيل الطابق 2 3قم 9 - طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REHANA 25

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وسيط  للشضائع,و  والدولي  الوطني 

النقل الوطني والدولي للشضائع.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

موالي  إقامة   14 إسماعيل  موالي 
إسماعيل الطابق 2 3قم 9 - طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ملسلك  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
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 1000  : ملسلك  يوسف  السيد 
بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة يوسف ملسلك عنوانه)ا( 
باب  كوما3يسشا  مجمع  املجاهدين 
طنجة   -  197 3قم   54 الرحشة عما3ة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ملسلك  يوسف  السيد 
باب  كوما3يسشا  مجمع  املجاهدين 
طنجة   -  197 3قم   54 الرحشة عما3ة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2262.

008I

NOBLACTION

MI TIJARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصو3 إقامة األميرة 
2 الطابق األول 3قم 15، 40000، 

مراكش املغرب
MI TIJARA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محل، دوا3 
الكومي 3قم 802 اسكجو3 ملحاميد - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222289

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 MI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIJARA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع او السلع

االستيراد و التصدير.

محل،   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
اسكجو3   802 3قم  الكومي  دوا3 

ملحاميد - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : شعشو0  الهادي  عشد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شعشو0  الهادي  عشد  السيد 
3قم   22 بلوك   2 املحاميد  عنوانه)ا( 

1160 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
شعشو0  الهادي  عشد  السيد 
3قم   22 بلوك   2 املحاميد  عنوانه)ا( 

1160 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   01 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222279.

449I

STE RAFIDET SARL

فيرجينيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE RAFIDET SARL

 29RUE AMR IIBN AL ASS -

 0eme ETAGE N° 22 TANGER،

90000، TANGER MAROC

فيرجينيا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 29 شا3ع 

سيدي محمد بن عشد هللا - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22885
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 08 فبراير 2022 تقر3 حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 10.000 3أسمالها  مشلغ  فيرجينيا 
 29 اإلجتماعي  د3هم وعنوا0 مقرها 
 - هللا  عشد  بن  محمد  سيدي  شا3ع 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

الركود.
و حدد مقر التصفية ب 29 شا3ع 
 90000  - سيدي محمد بن عشد هللا 

طنجة املغرب. 
و عي0:

و  الوهابي  زينب  السيد)ة( 
محمد  سيدي  شا3ع   29 عنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   90000 عشد هللا  بن 

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   16 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2528.
450I

FNMCOMPTA

D3 FRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 22
 MARHAL 2 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
D2 FRIGO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

موالي إسماعيل 14 إقامة موالي 
إسماعيل الطابق 2 3قم 9 - طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
225222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 D2  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRIGO
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وسيط  و  للشضائع  والدولي  الوطني 

النقل الوطني والدولي للشضائع..
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
موالي  إقامة   14 إسماعيل  موالي 
إسماعيل الطابق 2 3قم 9 - طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : الدوا2  3ضا  محمد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
 : الدوا2  3ضا  محمد  السيد 

1000 بقيمة 100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدوا2  3ضا  محمد  السيد 
دوا3 فرديوة قيادة القصر  عنوانه)ا( 
انجرة  الفحص  عمالة  الصغير 

90252 فحص انجرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدوا2  3ضا  محمد  السيد 
دوا3 فرديوة قيادة القصر  عنوانه)ا( 
انجرة  الفحص  عمالة  الصغير 

90252 فحص انجرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2262.

451I



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5304

FIDUBAC SARL

BATI CHOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
262مكر3 شا3ع يوسف ابن تاشفي0 
 NADOR، 3الشقة 3قم 11 الناضو

62000، nador maroc
BATI CHOUK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
الحسن االول بلوك السكو3ي 206 - 

62000 الناظو3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22575

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BATI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHOUK
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الحسن االول بلوك السكو3ي 206 - 

62000 الناظو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد وفيق شكتي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شكتي  وفيق  السيد 
سلوا0   62 3قم  العمرا0  تجزئة 

62000 الناظو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شكتي  وفيق  السيد 

سلوا0   62 3قم  العمرا0  تجزئة 

62000 الناظو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 01 فبراير 

2022 تحت 3قم 286.

052I

FOUZMEDIA

QUALIDOT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 20000، kenitra

maroc

QUALIDOT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 59 شا3ع 

موالي عشدالعزيز إقامة موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

. 60601

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 14 فبراير 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

إقامة  عشدالعزيز  موالي  شا3ع   59«

 14000  -  4 موالي عشدالعزيز الرقم 

»زاوية جميل  إلى  املغرب«  القنيطرة 

إقامة  شالة  وزنقة  الزهاوي  صدقي 

 14000  - 10؛  3قم  مكتب  الكوثر 

القنيطرة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 01 ما23 

2022 تحت 3قم 90571.

052I

ABENN AUDIT & CONSEIL

 ASK ACTIFS SERVICES ET
KONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة 1 ج ه1بالدو3 األ3�صي 
شقة 2 ، 20000، الدا3 الشيضاء 

املغرب
 ASK ACTIFS SERVICES ET

KONSEIL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 220 شا3ع 
الز3قطوني الطابق 6 - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522282
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ASK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACTIFS SERVICES ET KONSEIL
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ية و وساطة عقا3ية
لعقا3ات  الغير  لحساب  التسير 
العقا3ات  تسير   ، املشتركة  امللكية 
أو  التجا3ي  أو  املنهي  الطابع  ذات 

املوجه للكراء.
 220  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شا3ع الز3قطوني الطابق 6 - 20000 

الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : السيد لو3ا0 ايف دانييل لو3و 
50 حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

50 حصة   : السيد توفيق بصري 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة لو3ا0 ايف دانييل لو3و 
اقامة طما3يس دا3 بوعزة  عنوانه)ا( 
الدا3 الشيضاء 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  بصري  توفيق  السيد 
الساد2  محمد  شا3ع   5500 كلم 
الرباط   10000 الرباط  السوي�صي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بصري  توفيق  السيد 
الساد2  محمد  شا3ع   5500 كلم 
الرباط   10000 الرباط  السوي�صي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم -.
454I

fiduciaire elbakkouri sarl au

VIVACITY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 3قم 22 فلو3يدا العليا 
سيدي معروف ، 20290، الدا3 

الشيضاء املغرب
VIVACITY SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 3قم 7ـ ــ 
زنقة 3ا2 املاءـ ـ الطابق السفليـ ـ 

حي السالم - 20202 الدا3 الشيضاء  

املغرب .

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.222259

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3   2022 دجنبر   20 في  املؤ3خ 

ذات  شركة   VIVACITY SARL حل 

3أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا0  د3هم   10.000
ــ  املاء  زنقة 3ا2  ـــ   7 اإلجتماعي 3قم 

الطابق السفلي ــ حي السالم - 20202 

املغرب نتيجة لوقف  الدا3 الشيضاء  

نشاط الشركة.
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و عي0:
و  بوحفص  غزال0   السيد)ة(  
تجزئة كيك حي السالم   4 عنوانه)ا( 
املغرب  الشيضاء   الدا3   20202

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 7 وفي 3قم   2022 دجنبر   22 بتا3يخ 
ــ  السفلي  الطابق  ــ  املاء  3ا2  زنقة  ـــ 
الدا3 الشيضاء    20202  - حي السالم 

املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825685.
455I

fiduciaire elbakkouri sarl au

PREMIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 3قم 22 فلو3يدا العليا 
سيدي معروف ، 20290، الدا3 

الشيضاء املغرب
PREMIA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 3قم 7ـ ــ 
زنقة 3ا2 املاءـ ـ الطابق السفليـ ـ 

غرفة 2ـ ــ حي السالم  - 20202 الدا3 
الشيضاء املغرب .
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.228222

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 20 دجنبر 2022 تقر3 حل 
ذات  شركة   PREMIA SARL AU
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مشلغ 3أسمالها 10.000 د3هم 
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 7ـ ــ زنقة 
ـــ  ــ غرفة 2  ــ الطابق السفلي  3ا2 املاء 
الدا3 الشيضاء   20202  - حي السالم  
املغرب نتيجة لوقف نشاط الشركة .

و عي0:
و  بوحفص  فيصل   السيد)ة( 
حي  إفرا0  زنقة   11 3قم  عنوانه)ا( 

السالم 20202 الدا3 الشيضاء املغرب 
كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 7 وفي 3قم   2022 دجنبر   22 بتا3يخ 
ــ  السفلي  الطابق  ــ  املاء  3ا2  زنقة  ـــ 
ـــ حي السالم  - 20202 الدا3  غرفة 2 

الشيضاء املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825686.
456I

fiduciaire abrouki khadija

ste KANATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 00000، marrakech

maroc
ste KANATA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي بن صالح 
د3ب عشد الواسع 3قم 20 مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222009
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KANATA
بإيجاز  الشركة  غرض 
الضيافة+االستيراد  دا3   :

والتصدير+التجا3ة.
عنوا0 املقر االجتماعي : بن صالح 
 - مراكش   20 د3ب عشد الواسع 3قم 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 510  : االله  عشد  بوقدير  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 KAWAGUCHI JUNKO السيدة
د3هم   100 بقيمة  حصة   : 090

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوقدير عشد االله عنوانه)ا( 
ديو3 مرجا0 عما3ة 5 مجموعة 2 3قم 

17 مراكش 40000 مراكش املغرب.
 KAWAGUCHI JUNKO السيدة
اقامة ديو3 مرجا0 عما3ة  عنوانه)ا( 
مراكش  السالم  3ياض   17 شقة   5

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوقدير عشد االله عنوانه)ا( 
ديو3 مرجا0 عما3ة 5 مجموعة 2 3قم 

17 مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222628.

457I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 EXCELLENT CONTROLE
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY TARGA -MARRAKECH 870

 ، 00000، MARRAKECH
MAROC

 EXCELLENT CONTROLE
MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الكرم 3قم 098 سيدي غانم مراكش 

- 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222227

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 EXCELLENT CONTROLE

.MARRAKECH
-2مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

تركيب االجهزة و فحصها

قيا2  أجهزة  ومراقشة  -2تركيب 

السرعة وزمن السياقة

قيا2  أجهزة  ومراقشة  -2تركيب 

السرعة و عداد سيا3ة االجرة ومحدد 

السرعة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الكرم 3قم 098 سيدي غانم مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : سعيد  داوودي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  داوودي سعيد  السيد 

تجزئة العزوزية 3قم 62 سيدي غانم 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  داوودي سعيد  السيد 

تجزئة العزوزية 3قم 62 سيدي غانم 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2609.

058I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KHALID FINE ARTS
إعال0 متعدد القرا3ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا3ع مو3يتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

KHALID FINE ARTS  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 3قم 2 
طريق دا3 الشاشا - 40000 مراكش 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.86659

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 22 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تعيي0 السيد خالد الغريب و السيد 
عشد الجليل الغريب مسيرا0 شريكا0 

ملدة غير محددة
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
فردي و منفصل و بدو0 أي قيود لكل 
و  الغريب  الجليل  عشد  السيد  من 

السيد خالد الغريب 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
من   22 املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانو0 املذكو3
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222629.
459I

EXPERTUS

GAZ DU NORD OUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 88
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc

GAZ DU NORD OUEST شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : طريق 
شفشاو0 كلم 2.5 وزا0 - 26200 

وزا0 املغرب.
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.161

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 08 شتنبر 2022 تقر3 حل 
شركة   GAZ DU NORD OUEST
مشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا0  د3هم   600.000 3أسمالها 
شفشاو0  طريق  اإلجتماعي  مقرها 
كلم 2.5 وزا0 - 26200 وزا0 املغرب 

نتيجة لحل الشركة.
و عي0:

و  الهالوي  يوسف  السيد)ة( 
املدا23  العدير شا3ع  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  وزا0   26200  76 3قم 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
طريق  وفي   2022 فبراير   10 بتا3يخ 
 26200  - وزا0   2.5 كلم  شفشاو0 

وزا0 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  بوزا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 2070.
460I

ديوا0 االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE SARL

إعال0 متعدد القرا3ات

ديوا0 االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عما3ة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: طنجة 

مجموعة مدا23 طنجرين الخاصة 
 ENCG ( - شا3ع موالي 3شيد )قشالة

90000 طنجة املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.220025

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2026 نونبر   16 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
بتا3يخ  بمقت�صى عقد توثيقي  مايلي: 
جميع  تفويت  تم   26/22/2026
طرف  من  االجتماعية  الحصص 
السيدة مريم خرشفي لفائدة السيدة 

الهام املغا3ي
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
مايلي: بمقت�صى ملحق توثيقي بتا3يخ 
اخطاء  اصالح  تم   07/02/2022
مادية مذكو3ة في محضر الجمع العام 
و خاصة فيما   28/22/2028 بتا3يخ 
الشركة  3اسمال  من  بالرفع  يتعلق 
هي  املغا3ي  الهام  السيدة  ا0  حيث 
ليس  و  الراسمال  في  ساهمت  التي 
السيدة مريم خرشفي اذ ا0 السيدة 
اي  تملك  تكن  لم  خرشفي  مريم 
تقم  لم  و  بالشركة  جا3ي  حساب 
بتزويد حساب الشركة باية مشالغ. و 
على ذلك فا0 3اسمال الشركة  بناء 
الى  مقسم  د3هم   5000.000 الشالغ 
مقسمة  اجتماعية  حصة   50.000
حصة اجتماعية   25.000  : كما يلي 
 15.000 و  املغا3ي  الهام  للسيدة 
 EMILIA لشركة  اجتماعية  حصة 

 INVEST SARL AU
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
بتا3يخ  توثيقي  محضر  بمقت�صى 
07/02/2022 تمت استقالة السيدة 
و  الشركة  تسيير  من  مريم خرشفي 
مسيرة  املغا3ي  الهام  السيدة  تعيي0 

للشركة ملدة غير محدودة
قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 
بتا3يخ  توثيقي  محضر  بمقت�صى 
النظام  مالءمة  تمت   07/02/2022

االسا�صي للشركة 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
الهام  السيدة  وهم  الشركاء  تحيي0 
املغا3ي ب 25.000 حصة اجتماعية 
 EMILIA INVEST SARL AU و شركة

ب 15.000 حصة اجتماعية .

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيي0 مسير جديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   19 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 250005.

461I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AERIUM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شا3ع مو3يتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

AERIUM MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 57 شا3ع 

مو3يتانيا صندوق البريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222272

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AERIUM MAROC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

والقابضة  واإلدا3ة  االستشا3ات 

واستثما3ات األسهم.

57 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 

 -  2609 البريد  صندوق  مو3يتانيا 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
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 AERIUM FRANCE الشركة 
 100 SAS AU( : 999( حصة بقيمة 

د3هم للحصة.
السيد كريم بلواد : 1 حصة بقيمة 

100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 AERIUM FRANCE الشركة 
 Avenue  20 عنوانه)ا(   )(SAS AU

.George V 75008 Paris France
السيد كريم بلواد عنوانه)ا( شا3ع 
 22 ا  فيال   22 كلم  الساد2  محمد 
 22000 املنزه الصخيرات   02 انديكو 

تما3ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم بلواد عنوانه)ا( شا3ع 
 22 ا  فيال   22 كلم  الساد2  محمد 
 22000 املنزه الصخيرات   02 انديكو 

تما3ة املغرب
العزيزي  برادة  طا3ق  السيد 
عنوانه)ا( 3ياض تا3كة 3قم 28 تا3كة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222589.
062I

STE SUD EST GESTION SARL

ML ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
3قم 06 العما3ة 99 شا3ع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 
املغرب

ML ENERGY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي 3قم 202 تجزئة بوتالمي0 - 

52000 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
25722

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ML  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGY
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املتنوعة أو الشناء.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - تجزئة بوتالمي0   202 السفلي 3قم 

52000 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الحسي0  ملهوني  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ملهوني الحسي0 عنوانه)ا( 
 52000 بوتاالمي0  تجزئة   252 3قم 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ملهوني الحسي0 عنوانه)ا( 
 52000 بوتاالمي0  تجزئة   252 3قم 

الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 200.
062I

HIDA SERVICE TAROUDANT

GROWING FONTWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 82000،

TAROUDANT MAROC
GROWING FONTWORK شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 عي0 
املديو3 جماعة وقيادة مشرع العي0 
دائرة أوالد تايمة - 82000 تا3ودانت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
7027

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2020 دجنبر   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROWING FONTWORK
-2توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكونات الغذائية
-2تسويق املكونات الغذائية

املنتجات  جميع  واستيراد  -2بيع 
الغذائية.

عنوا0 املقر االجتماعي : دوا3 عي0 
املديو3 جماعة وقيادة مشرع العي0 
دائرة أوالد تايمة - 82000 تا3ودانت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 100  : العجالي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العجالي  محمد  السيد 
دوا3 عي0 املديو3 مشرع العي0 82000 

تا3ودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العجالي  محمد  السيد 
دوا3 عي0 املديو3 مشرع العي0 82000 

تا3ودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ  بتا3ودانت  االبتدائية 
3قم  تحت   2020 أكتوبر   09

.2207/2020

464I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BELMHDI BOIS SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°09
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE BELMHDI BOIS SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: قصر 
تيزوكاغي0 تنجداد ص ب 200 
الراشيدية - - الرشيدية املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: -.

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 19 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتماعي 
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

اضافة نشاط
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
االجتماعي  املقر  تحويل  3قم  بند 
تحويل  مايلي:  على  ينص  الذي   :
املقر االجتماعي من قصر تيزوكاغي0 
الى  الراشيدية   200 ب  تنجداد ص 
الحاج  والد  حي   20 3قم   02 زنقة 

الراشيدية 
الذي  نشاط:  اضافة  3قم  بند 
نشاط  اضافة  مايلي:  على  ينص 

االستيراد و التصدير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 222.

465I
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AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

TAKAI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجا3ية أو شعا3 

 AKESBI ALI CONSULTING SARL
AU

5 زتقة أبي الد3داء الطابق األول - 
طنجة ، 90020، طنجة املغرب
TAKAI SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: إقامة 

أيمانة د لوكسنو3 2، شا3ع سيدي 
محمد بن عشد هللا و زنقة غرناطة 

3قم 7 . 90000 طنجة املغرب.
»إضافة تسمية تجا3ية أو شعا3«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.80929
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تقر3   2022 فبراير   28 في  املؤ3خ 

إضافة شعا3 تجا3ي للشركة وهو:
PARMIGIANO

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   01 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1914.
466I

7P CONSEIL

ZEN LIFE PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

7P CONSEIL
 APPT00 N70 ANG AV FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE
 ALQODS APPT00 N70 ANG AV
 FARHAT HACHAD ET GHANDI
 CITE ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA OU TANANE MAROC
ZEN LIFE PROMOTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة 

التضامن 01 عما3ة 20 شقة 1109 
- 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
50697

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ZEN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIFE PROMOTION

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 1109 20 شقة  عما3ة   01 التضامن 

- 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : بازيد  السيد خالد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : السعدي  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 22 بازيد عنوانه)ا(  السيد خالد 

اقامة ما3يا بولو عي0 الشق الشيضاء 

20070 الشيضاء املغرب.

السيد لحسن السعدي عنوانه)ا( 

 85000 تيزنيت  تهالة  تجكالت  دوا3 

تيزنيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 22 بازيد عنوانه)ا(  السيد خالد 

اقامة ما3يا بولو عي0 الشق الشيضاء 

20070 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208797.

467I

FNMCOMPTA

EXPELOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 22
 MARHAL 2 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
EXPELOG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

موالي إسماعيل 14 إقامة موالي 
إسماعيل الطابق 2 3قم 9 - طنجة - 

9000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
225229

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPELOG
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ونقل  للشضائع  والدولي  الوطني 

األمتعة غير املصحوبة.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
موالي  إقامة   14 إسماعيل  موالي 
إسماعيل الطابق 2 3قم 9 - طنجة - 

9000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيدة ملياء سعيد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيدة ملياء سعيد : 1000 بقيمة 

100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيد  ملياء  السيدة 

 -  20 3قم   01 حي القصيشات الزنقة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  ملياء  السيدة 

 -  20 3قم   01 حي القصيشات الزنقة 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2265.

068I

fiducinfo sarlau

MAJIDA TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B22, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 00000،

Marrakech Maroc

MAJIDA TRANSFERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 

تسلطانت زنقة الخوخ 3قم 282 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222002

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

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 

.MAJIDA TRANSFERT
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 -  282 3قم  الخوخ  زنقة  تسلطانت 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : الزعري  بن  مجيدة  السيدة 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الزعري  بن  مجيدة  السيدة 
الحي  الرقم 708  بلوك 25  عنوانه)ا( 

الحسني 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزعري  بن  مجيدة  السيدة 
الحي  الرقم 708  بلوك 25  عنوانه)ا( 

الحسني 40000 مرتكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222620.

469I

UX CENTERS

CHRONOS EXPERIENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UX CENTERS
: أبو بكر الصديق، شا3ع فال ولد 

عمير، العما3ة 17، أكدال، الرباط ، 
20080، أكدال، الرباط املغرب

Chronos Experience شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي امل 
املسيرة 3قم CYM 699 الرباط - 

20080 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

258222

في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Chronos Experience

انشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التطشيقات  و  البرامج  تسيير  و 

االليكترونية.

امل   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 - الرباط   CYM  699 3قم  املسيرة 

20080 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيدة فاطمة الزهراء ايت عدي 

: 50 حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 50  : النكاوي  االله  عشد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطمة الزهراء ايت عدي 

شا3ع محمد بن عشد هللا  عنوانه)ا( 

 20222  2 شقة   22 عما3ة  الرقراقي 

الرباط املغرب.
النكاوي  االله  عشد  السيد 

عنوانه)ا( بلوك د 3قم 52 القامرة ش 

ح م الرباط 20220 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة الزهراء ايت عدي 

شا3ع محمد بن عشد هللا  عنوانه)ا( 

 20222  2 شقة   22 عما3ة  الرقراقي 

الرباط املغرب
النكاوي  االله  عشد  السيد 

عنوانه)ا( بلوك د 3قم 52 القامرة ش 

ح م الرباط 20220 الرباط املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222585.

470I

STE BABOUZID

WWTRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 2er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
WWTRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

برشيد 3قم 222 حي خط 3ملة 02 
العيو0 - 70000 العيو0 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

00229
في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WWTRAVAUX
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العمومية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 02 حي خط 3ملة   222 برشيد 3قم 

العيو0 - 70000 العيو0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : الناصري  اسماعيل  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
 : الناصري  اسماعيل  السيد 

1.000 بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الناصري  اسماعيل  السيد 
العيو0   7000  1.000 عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الناصري  اسماعيل  السيد 
العيو0   7000  1.000 عنوانه)ا( 

املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بتا3يخ 16 

فبراير 2022 تحت 3قم 022.

471I

STE BABOUZID

T1D2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE MEKKA 2er ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

T2D2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاق بلوك B 3قم 526 - 70000 

العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

00522

في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

.T2D2 : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العمومية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 70000  -  526 3قم   B الوفاق بلوك 

العيو0 املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد محمد منصو3ي 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 1000  : السيد محمد منصو3ي 
بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد منصو3ي عنوانه)ا( 
العيو0 70000 العيو0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد منصو3ي عنوانه)ا( 
العيو0 70000 العيو0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 502.
072I

STE BABOUZID

WOWNORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 2er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
WOWNORI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

سكيكيمة زنقة 3قم 10 3قم 222 - 
70000 العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
00652

في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WOWNORI

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العمومية .

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 -  222 3قم   10 سكيكيمة زنقة 3قم 

70000 العيو0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد ابراهيم السعدي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 1000  : السيد ابراهيم السعدي 

بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم السعدي عنوانه)ا( 

العيو0 70000 العيو0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم السعدي عنوانه)ا( 

العيو0 70000 العيو0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم -.

072I

MLA AUDIT MAROC

CONFIANCE PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MLA AUDIT MAROC

 RUE ABOU BAKKER SADDIK

 IMM BARDAI BLOC A APPT

 N° 2 ، 00000، MARRAKECH

MAROC

CONFIANCE PARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الحي 

املحمدي بلشكا3 2 الطابق اال3�صي 
3قم 222 - 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.202572

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 14 فبراير 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق   2 بلشكا3  املحمدي  الحي   «

مراكش   40000  -  222 اال3�صي 3قم 

 2 املحل 3قم   068 »3قم  إلى  املغرب« 

 40000  - كليز  الشرف  حي   2 املنا3 

مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   01 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2028.

474I

مكتب السيد الحسني يوسف

IMHDARNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب السيد الحسني يوسف

مكتب 3قم EB 007 الطابق 4 بلوك 

E تكنوبول 2 أكادير باي فونتي - 

اكادير ، 80020، اكادير املغرب

IMHDARNE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الحصن 

حي 3ك أششا3 تجزئة أفولكي - 82000 

تا3ودانت املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.2729

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 ما23   02 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

 - يونس  )ة(  السيد  تفويت 

 1.560 العشادي   - مصطفى املفضلي 

 2.960 أصل  من  اجتماعية  حصة 

)ة( عشد العزيز  حصة لفائدة السيد 

سرود بتا3يخ 02 ما23 2022.

 - يونس  )ة(  السيد  تفويت 

 2.000 العشادي   - مصطفى املفضلي 

 2.960 أصل  من  اجتماعية  حصة 

هشام  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

 02 بتا3يخ  -العشادي سرود  املفضلي 

ما23 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتا3يخ  بتا3ودانت  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 205.

475I

CHENNA MOHAMED

 SOCIETY DECOLEINT
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CHENNA MOHAMED

 HAN NAHDA SIDI ALLAL 202

 BAHRAOUI ، 25252، SIDI

ALLAL BAHRAOUI MAROC

 SOCIETY DECOLEINT TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 195 حي 
السعادة 2 سيدي عالل الشحراوي 
- 25252 سيدي عالل الشحراوي 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

1191

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETY DECOLEINT  :

.TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

صشاغة العما3ات

- أشغال مختلفة

- التجا3ة.

حي   195  : عنوا0 املقر االجتماعي 
الشحراوي  عالل  سيدي   2 السعادة 
الشحراوي  عالل  سيدي   25252  -

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : الصالح  مسعود  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : العشدالوي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

العشدالوي  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 196 حي السعادة 2 سيدي 
عالل الشحراوي 25252 سيدي عالل 

الشحراوي املغرب.
السيد مسعود الصالح عنوانه)ا( 
عالل  سيدي  اإلا3ي  الحي   022
عالل  سيدي   25252 الشحراوي 

الشحراوي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العشدالوي  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 196 حي السعادة 2 سيدي 
عالل الشحراوي 25252 سيدي عالل 

الشحراوي املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 252.

476I

STE FIDLAMIAE SARL

 MULTISERVICES FOR
 AFRICA INTERNATIONAL

INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 27 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 0 HASSAN ، 20000،

RABAT MAROC
 MultiServices for Africa

International Investment شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 شا3ع 
الفضيلة حي يعقوب املنصو3 - 

10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

258002

 20 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 دجنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MultiServices for Africa  :

. International Investment

غرض الشركة بإيجاز : - الوساطة 

وتقديم املساعدة واملشو3ة في مجال 

الشركات  لفائدة  األعمال  تنمية 

املحلية  والجماعات  واملنظمات 

والدولية.

منتجات  وتسويق  التجا3ة   -

متنوعة.

- االستيراد والتصدير.

- تقديم خدمات متنوعة.

- شركة متعددة الخدمات تدعم 

واالستثما3  التجا3ة  وتنمي  وتشجع 

فيما بي0 الشلدا0 األفريقية ، وكذلك 

والشلدا0  األفريقية  الشلدا0  بي0 

األجنبية.

عنوا0 املقر االجتماعي : 22 شا3ع 

 - املنصو3  يعقوب  حي  الفضيلة 

10000 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

: 200 حصة  السيدة عراقي زينب 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 220  : السيد سعيد عشد القاد3 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 220  : أسماء  عرباوي  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 5 السيدة عراقي زينب عنوانه)ا( 

 10000 السوي�صي  قاسم  بئر  شا3ع 

الرباط املغرب.

القاد3  عشد  سعيد  السيد 
زنقة النخيل الوازيس   68 عنوانه)ا( 

20202 الدا3 الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  السيدة عرباوي أسماء 

حي إبن سينا عما3ة 14 شقة 7 أكدال 

10000 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 5 السيدة عراقي زينب عنوانه)ا( 

 10000 السوي�صي  قاسم  بئر  شا3ع 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222675.

477I

global compta et conseils

RENOVE SYSTEMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

global compta et conseils

10,شا3ع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

RENOVE SYSTEMES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الو3ود موقع 58 - 90000 طنجة 

املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.02575

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تم   2022 فبراير   25 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 

 10.000« أي من  د3هم«   105.000«

عن  د3هم«   115.000« إلى  د3هم« 

إدماج احتياطي أو أ3باح أو   : طريق 

عالوات إصدا3 في 3أ2 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2079.

078I

سو2 للمحاسشة

CAR EXPERT EL GAMEH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

سو2 للمحاسشة
3قم 56 زنقة محمد القو3ي مكتب 
3قم KENITRA ،20020 ، 2 املغرب
CAR EXPERT EL GAMEH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
سعد زغلول وموالي سليما0 ,اقامة 

3يا20,مكتب 3قم 8,7,6,5 و9 - 
20020 القنيطرة املغرب.

3فع 3أسمال الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.02257
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 فبراير   19 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
»1.990.000 د3هم« أي من »10.000 
د3هم«   2.000.000« إلى  د3هم« 
مقاصة مع ديو0  إجراء   : عن طريق 
الشركة املحددة املقدا3 و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 90599.
479I

LD SYSTEMS

لد سيسطيم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LD SYSTEMS
 59BD ZARKTOUNI RES LES

 FLEURS 7EME ETG APPT N20
 casablanca ، 22500، casablanca

maroc
لد سيسطيم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 59 شا3ع 

الز3قطوني إقامة الزهو3 طابق 
7 3قم 20 الدا3 الشيضاء - 22500 

الدا3 الشيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522879

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

لد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيسطيم.

غرض الشركة بإيجاز : معلوميات 

)برمجة..(.

59 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 

 7 طابق  الزهو3  إقامة  الز3قطوني 
3قم 20 الدا3 الشيضاء - 22500 الدا3 

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : داودي  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  داودي  لحسن  السيد 
عملية النعيم طابق 2 اقامة 27 3قم 

الشيضاء  الدا3   20260 االلفة   10

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  داودي  لحسن  السيد 
عملية النعيم طابق 2 اقامة 27 3قم 

الشيضاء  الدا3   20260 االلفة   10

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 7226.

080I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 HB EDUCATION PRIVE

TETOUAN
إعال0 متعدد القرا3ات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B2 BLOC

 B2 ENTRE SOL N°5 ، 92000،

TETOUAN MAROC

 HB EDUCATION PRIVE

TETOUAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع 

عالل الفا�صي إقامة ياسمي0 الوالية 

ب1 بلوك ب 3قم 5 - 92000 تطوا0 

املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.20927

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 22 نونبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  املسيرين  من  واحد  استقالة 

خالد بن جلو0 وتعيي0 مسير مشا3ك 

جديد ملدة غير محدودة السيد وليد 
بن جلو0

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير املقر االجتماعي إلى العنوا0 اآلتي 

الرميالت  تاسياست  با3يتز حي  شا3ع 

مرتيل إقليم تطوا0

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيي0 القانو0 األسا�صي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

شا3ع   : االجتماعي  املقر  تحديد  تم 

با3يتز حي تاسياست الرميالت مرتيل 

إقليم تطوا0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   06 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 7062.

082I

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش. م. م

STE HAAAF NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش. 
م. م

حي تمديد الزيتو0 3قم 56 تكوين 
اكادير ، 80000، اكادير املغرب

STE HAAAF NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 222 
شقة 3قم16السعادة 2الحى املحدي 

اكادير - 80080 اكادير املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.29782

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3 حل   2022 نونبر   20 املؤ3خ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 STE HAAAF ذات الشريك الوحيد 
 100.000 مشلغ 3أسمالها   NEGOCE
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
3قم16السعادة  شقة   222 عما3ة 
2الحى املحدي اكادير - 80080 اكادير 
نشاط  ايقاف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
عما3ة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
2الحى  3قم16السعادة  شقة   222
اكادير   80080  - اكادير  املحدي 

املغرب. 
و عي0:

و  الاله  شكر  حسن   السيد)ة( 
ابراهيم  شا3ع   19 3قم  عنوانه)ا( 
 26200 برشيد  زهرة  حي  الروداني 

برشيد 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   08 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208067.

082I

FADIFISC

NAWAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FADIFISC
شا3ع املقاومة 3قم 2 الطابق االول 

عما3ة امزيل و الز3كدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 2ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
NAWAR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة ابن 
زهر عما3ة 417 امل 2 بن سركاو - 

80000 اكادير املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.06685

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 نونبر   08 املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 NAWAR TRANS الوحيد  الشريك 
د3هم   100.000 3أسمالها  مشلغ 
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة ابن 
سركاو  بن   2 امل   417 عما3ة  زهر 
 : ل  نتيجة  املغرب  اكادير   80000  -

الفسخ املسشق و تصفية الشركة.
و حدد مقر التصفية ب اقامة ابن 
 - بن سركاو   2 امل   417 زهر عما3ة 

80000 اكادير املغرب. 
و عي0:

و  باهلل  املعتز  نوا3  السيد)ة( 
 6 عما3ة  زهر  ابن  اقامة  عنوانه)ا( 
شقة 417 االمل 2 بن سركاو 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 
نونبر   20 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 107410.

082I
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GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

OTHMANE KHALID TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N 2

، 20000، KENITRA MAROC

 OTHMANE KHALID TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 56 زنقة 

ششو و عالل بن عشد هللا اقامة ادم 

مكتب 3قم 1 - 14000 القنيطرة 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 26 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

زنقة ششو و عالل بن عشد هللا   56«

 14000  -  1 3قم  مكتب  ادم  اقامة 

شا3ع   117« إلى  املغرب«  القنيطرة 

 -  2 3قم  مكتب  العزيز  عشد  موالي 

14000 القنيطرة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 01 ما23 

2022 تحت 3قم 908.

080I

INFINITY MEDIA

أوميغا ميديا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFINITY MEDIA

حي النصر شا3ع املضيق 3قم 8 ، 

90060، طنجة املغرب

أوميغا ميديا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 80 

3قم 22 أ الجيرا3ي 2 3قم القطعة 

928 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

252082

في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

أوميغا   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ميديا.

طشاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإشها3.

 80 زنقة   : عنوا0 املقر االجتماعي 

القطعة  3قم   2 الجيرا3ي  أ   22 3قم 

928 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد يحيى الصالح : 100 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  االصالح  يحيى  السيد 

العربية  اإلما3ات  شا3ع   5 الجيرا3ي 

3قم 209 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الصالح  يحيى  السيد 

العربية  اإلما3ات  شا3ع   5 الجيرا3ي 

3قم 209 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   01 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2962.

085I

AGUNITRAV SARL

AGUNITRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGUNITRAV SARL
26، محج مر2 السلطا0 الطابق 

1 الشقة 3قم 2 ، 20270، 
الدا3الشيضاء املغرب

AGUNITRAV SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 26، محج 
مر2 السلطا0 الطابق 1 الشقة 
3قم 2 - 20270 الدا3الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.029877

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تقر3 حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ 3أسمالها   AGUNITRAV SARL
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
اإلجتماعي 26، محج مر2 السلطا0 
 20270  -  2 3قم  الشقة   1 الطابق 
الدا3الشيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 
وجود 3ؤية وافاق واضحي0 ملستقشل 
الشركة وعدم انجاز أي نشاط مند 

تأسيسها.
و حدد مقر التصفية ب 26، محج 
الشقة   1 الطابق  السلطا0  مر2 
الدا3الشيضاء   20270 املغرب   2 3قم 

املغرب. 
و عي0:

السيد)ة( عمر برهيش و عنوانه)ا( 
 02202 ادويرا0  بوزضوض  دوا3 
شيشاوة 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 
 14 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822807.

086I

طه كوطرا

TAHACOTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طه كوطرا

وجدة ، 60000، وجدة املغرب

TAHACOTRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العودي طريق تازة حي النهضة زنقة 

الهمة 1 3قم 49 وجدة - 60040 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

28757

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAHACOTRA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 CONSTRUCTION,TRAVAUX

.DIVERS ET NEGOCE

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

العودي طريق تازة حي النهضة زنقة 
 60040  - وجدة   49 3قم   1 الهمة 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

 100  : السيدة السعدية كشيط 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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كشيط  السعدية  السيدة 

 1 املسيرة   22 مج   82 عنوانه)ا( 

25000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

كشيط  السعدية  السيدة 

 1 املسيرة   22 مج   82 عنوانه)ا( 

25000 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   09 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 072.

087I

AL HISBA FISC 

FRUIT LAND TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AL HISBA FISC

 AMAL 0 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

FRUIT LAND TRADING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

بلوك 28 الطابق 2 الرقم 470 - 

11000 سال املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.522829

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 02 دجنبر 2022 تم تحويل 

املقر االجتماعي الحالي للشركة من » 

حي السالم بلوك 28 الطابق 2 الرقم 

470 - 11000 سال املغرب« إلى »زنقة 

الطابق   50 زينب اسحاق 3قم عما3ة 

الدا3   - برجة  عي0   5 شقة  الثالث 

الشيضاء  الدا3   20202  - الشيضاء 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820200.

088I

NOUSSAH CONSULTING

 PHARMACIE FOUARAT
SANTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 2

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE FOUARAT SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 292 شا3ع 
الفوا3ات د3ب عادل حي محمدي - 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
529595

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 أكتوبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE FOUARAT SANTE
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

عنوا0 املقر االجتماعي : 292 شا3ع 
 - الفوا3ات د3ب عادل حي محمدي 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 2.652.000 

د3هم، مقسم كالتالي:
 62.520  : السيدة الهام النفيدي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الهام النفيدي عنوانه)ا( 
جشل زمزم سمير بلوك ب 11 شقة 4 

مضيق 20000 تطوا0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الهام النفيدي عنوانه)ا( 
جشل زمزم سمير بلوك ب 11 شقة 4 

مضيق 20000 تطوا0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يناير 2022 تحت 3قم 809690.
089I

LEADER FINANCE

AZARKOU DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 2ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 00000،
MARRAKECH MAROC

 AZARKOU DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 

اموازا03 ايت او3يرالحوز - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222209

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AZARKOU DISTRIBUTION
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

غدائية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 40000  - او3يرالحوز  ايت  اموازا03 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد از3كو عشد الغفو3 : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الغفو3  عشد  از3كو  السيد 

ايت  اموازا03  حي  عنوانه)ا( 

او3يرالحوز 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الغفو3  عشد  از3كو  السيد 

ايت  اموازا03  حي  عنوانه)ا( 

او3يرالحوز 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222562.

490I

Cabinet Comptable Marzofid

 ALAOUI TRAVEL AND

TOURISM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°52

 Guéliz MARRAKECH، 00000،

MARRAKECH MAROCA

 ALAOUI TRAVEL AND

TOURISM SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

بن عائشة عما3ة تمانية النخالت 

الطابق الخامس 3قم 51 غليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

228922



5315 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 01 ما23 2022 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تمانية  عما3ة  عائشة  بن  »زنقة  من 

 51 3قم  الخامس  الطابق  النخالت 

مراكش   40000  - مراكش  غليز 

الفا�صي  عالل  »شا3ع  إلى  املغرب« 
ب  أـ  عما3ة  الفا3�صي  سلما0  زنقة 

 40000  - 3قم22  الطابقالثالث 

مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2722.

491I

SOCAGECOM SARL

شركة قصيري كاش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCAGECOM SARL

20 زنقة الشيخ شعيب الدكالي د3ب 

الجامع قرب مسجد العتيق 20 زنقة 

الشيخ شعيب الدكالي د3ب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 25000، 

خريشكة املغرب

شركة قصيري كاش شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 222 

شا3ع ابراهيم الروداني حي الهدى - 

خريشكة - 25000 خريشكة املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.5069

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 20 فبراير 2022 تقر3 حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد شركة قصيري كاش 

مشلغ 3أسمالها 50.000 د3هم وعنوا0 

شا3ع   222 3قم  اإلجتماعي  مقرها 

ابراهيم الروداني حي الهدى - خريشكة 

 : - 25000 خريشكة املغرب نتيجة ل 

قفل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 3قم 222 
 - شا3ع ابراهيم الروداني حي الهدى 

خريشكة - 25000 خريشكة املغرب. 
و عي0:

قصيري  الحسن  السيد)ة( 
حي  التفاح  زنقة   58 عنوانه)ا(  و 
املغرب  خريشكة   25000 الداخلة 

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 
ما23   04 االبتدائية بخريشكة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 106.
092I

SOCAGECOM SARL

شركة قصيري كاش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCAGECOM SARL
20 زنقة الشيخ شعيب الدكالي د3ب 
الجامع قرب مسجد العتيق 20 زنقة 
الشيخ شعيب الدكالي د3ب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 25000، 
خريشكة املغرب

شركة قصيري كاش شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 3قم 222 
شا3ع ابراهيم الروداني حي الهدى - 
خريشكة - 25000 خريشكة املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.5069
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 20 فبراير 2022 تقر3 حل 
ذات  شركة  كاش  قصيري  شركة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مشلغ 3أسمالها 50.000 د3هم 
 222 3قم  اإلجتماعي  وعنوا0 مقرها 
الهدى  حي  الروداني  ابراهيم  شا3ع 
خريشكة املغرب   25000  - خريشكة   -

نتيجة لقفل الشركة بصفة نهائية.

و عي0:
قصيري  الحسن  السيد)ة( 
حي  التفاح  زنقة   58 عنوانه)ا(  و 

املغرب  خريشكة   25000 الداخلة 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتا3يخ 20 فبراير 2022 وفي 3قم 222 

 - شا3ع ابراهيم الروداني حي الهدى 

خريشكة - 25000 خريشكة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 االبتدائية بخريشكة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 107.

092I

COMPTAFFAIRES

WITH LOVE
إعال0 متعدد القرا3ات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 200 2er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

WITH LOVE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع 

محمد 6 3ياض السالم بلوك د 3قم 

29 - 20800 املحمدية املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.29502

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  فبراير 2022   11 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 500 حصة اجتماعية بحوزة 

السيد بودعوة محمد لصالح السيدة 

كعالل سلمى.

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية الى شركة 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 3قم  بند 

األسا�صي  النظام  تحيي0  مايلي: 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 20 فبراير 

2022 تحت 3قم 405.

494I

Cabinet Comptable Marzofid

 ALAOUI TRAVEL AND

TOURISM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°52

 Guéliz MARRAKECH، 00000،

MARRAKECH MAROCA

 ALAOUI TRAVEL AND

TOURISM SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

بن عائشة عما3ة تمانية النخالت 

الطابق الخامس 3قم 51 غليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.228922

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 ما23   01 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

موالي  )ة(  السيد  تفويت 

 500 الشهشاوي  العلوي  اسماعيل 

 1.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 

ال لة نجاة  )ة(  حصة لفائدة السيد 

ما23   01 بتا3يخ  الشهشاوي  العلوي 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   08 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2722.

495I
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TARIK BOUABDELLAOUI

STE LOUNIS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c28 n02 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

STE LOUNIS SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها االجتماعي كنفودة 

املركز جرادة - 64550 جرادة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.27802

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

املؤ3خ في 28 يناير 2022 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

بيع العقاقير .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   15 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم ¨502.

496I

فيكاميد

 STE WORLD TRADE

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

فيكاميد

2، شا3ع الوحدة الطابق األول 3قم 1 

، 92000، تطوا0 املغرب

 STE WORLD TRADE

DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع تيزي 

واسلي 3قم 2 تجزئة منية املحنش 

II - 92000 تطوا0. املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.27602

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي0  املؤ3خ في 02 فبراير 2022 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الحمدوني حمزة كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 728.

497I

مكتب الخبرة في املحاسشة

 STE AGRI VEGETAL

LAHLOU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

3فع 3أسمال الشركة

مكتب الخبرة في املحاسشة

20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب

 STE AGRI VEGETAL LAHLOU

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي قصر 

بوذنيب جماعة وادي النعام بوذنيب 

- 52000 الرشيدية املغرب.

3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22992

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تم   2022 دجنبر   20 في  املؤ3خ 

قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 

»780.000 د3هم« أي من »100.000 

عن  د3هم«   880.000« إلى  د3هم« 

ديو0  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدا3 و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 222.

098I

NKH CONSULTING SARL

 LA RUCHE DES SERVICES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 2 TEMARA

 TEMARA، 22020، TEMARA

MAROC

 LA RUCHE DES SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 26 

حي النهضة تما3ة تما3ة 22000 تما3ة 

املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.2552/222007

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

14 فبراير 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 

 LA شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 RUCHE DES SERVICES SARL

د3هم   100.000 3أسمالها  مشلغ 

 26 3قم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0 

حي النهضة تما3ة تما3ة 22000 تما3ة 

املغرب نتيجة ل : أزمة مالية وكوفيد 

.19

 26 و حدد مقر التصفية ب 3قم 

حي النهضة تما3ة تما3ة 22000 تما3ة 

املغرب. 

و عي0:

و  سيرين  الفايق  السيد)ة( 
3قم94   2 املنال  تجزئة  عنوانه)ا( 

تما3ة املغرب كمصفي   22000 تما3ة 

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: 3قم 26 حي النهضة تما3ة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222650.

499I

AFC PARTENAIRE

BOUMAN CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE

 APP 26 IMM F228 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM

 MARRAKECH MARRAKECH،

00000، MARRAKECH maroc

BOUMAN CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 

امعشاق غمات ايت و3ير مراكش 

مراكش 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222062

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUMAN CASH

إدا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.

دوا3   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

مراكش  و3ير  ايت  غمات  امعشاق 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد عشد الوافي بوما0 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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بوما0  الوافي  عشد  السيد 
ايت  دوا3 امعشاق غمات  عنوانه)ا( 
و3ير مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوما0  الوافي  عشد  السيد 
ايت  دوا3 امعشاق غمات  عنوانه)ا( 
و3ير مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222225.

500I

AFC PARTENAIRE

JOULANI LUXURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 26 IMM F228 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
00000، MARRAKECH maroc
JOULANI LUXURY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مشنى 

الجوهرة شقة بالدو3 الثاني 3قم 17 
شا3ع عالل الفا�صي مراكش مراكش 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222092

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. JOULANI LUXURY

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجاهزة  واإلكسسوا3ات  املالبس 

لال3تداء

نموذج

وسيط العقا3ات

تاجر سيا3ات د3اجة نا3ية جديدة 

ومستعملة.

مشنى   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 17 الجوهرة شقة بالدو3 الثاني 3قم 

شا3ع عالل الفا�صي مراكش مراكش 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : جوالني  امي0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جوالني  امي0  السيد 

اقامة تليال 3قم اوه 10 دوا3 السراغنة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جوالني  امي0  السيد 

اقامة تليال 3قم اوه 10 دوا3 السراغنة 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222267.

501I

G.C.M Consulting group

STE ADFEL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

G.C.M Consulting group

 rue tata almou midelt ، 02

50250، ميدلت املغرب

 STE ADFEL TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 N°05 وعنوا0 مقرها اإلجتماعي

 CENTRE ZAIDA MIDELT -

50250 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2227

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADFEL TRAVAUX

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

.ET NEGOCE

 N°05  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 CENTRE ZAIDA MIDELT - 50250

ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وادفل  محمد  السيد 
3قم 02 زنقة 02 شا3ع اوتحلي ميدلت 

50250 ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وادفل  محمد  السيد 
3قم 02 زنقة 02 شا3ع اوتحلي ميدلت 

50250 ميدلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 65.

502I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

SOFILAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شا3ع فا2 ، 3كن ابن طفيل ، إقامة 

دياموند، الطابق األول ، مكتب 3قم 

2 ، 90000، طنجة املغرب

SOFILAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 

 AOUAMA ZI AL MAJD LOT

 2062 N°86 TANGER - 90000

طنجة املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.58622

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 ما23   01 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

يوسف مفتاح  )ة(  تفويت السيد 

حصة اجتماعية من أصل   22.222

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   22.222

ما23   01 بتا3يخ  حليوي  عشداالله 

.2022

فاطمة مفتاح  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.220

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   2.220

ما23   01 بتا3يخ  حليوي  عشداالله 

.2022

مفتاح  ليلى  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.220

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   2.220

ما23   01 بتا3يخ  حليوي  عشداالله 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   08 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2280.

502I
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EUREXMA

VIP LIFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 287

 RES WALIL 2EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B208، 20000، CASABLANCA

MAROC
VIP LIFT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ممر 

ميموزا 3قم 20 الطابق األول عي0 
السشع - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.40067

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 07 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق األول   20 »ممر ميموزا 3قم 
الدا3 الشيضاء   20000  - عي0 السشع 
شا3ع   1160 »كلومتر  إلى  املغرب« 
شفشاوني سيدي برنو�صي - 20000 

الدا3 الشيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825902.
504I

universal gestion

PRIVILEGE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني 3قم 
7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
PRIVILEGE INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عملية 

مسك الليل 3قم 272 باب إغلي 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222225

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRIVILEGE INVEST
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي.
عملية   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
إغلي  باب   272 3قم  الليل  مسك 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
املنصو3ي  نوفل  محمد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املنصو3ي  نوفل  محمد  السيد 
3قم  الليل  مسك  عملية  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش  إغلي  باب   272

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املنصو3ي  نوفل  محمد  السيد 
3قم  الليل  مسك  عملية  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش  إغلي  باب   272

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222555.

505I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

DIMA ENSEIGNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet, SALE ، 22000 ,2، سال 

املغرب
DIMA ENSEIGNE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي قطاع 

22 بلوك 22 3قم 1606 حي سالم - 
11000 سال املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.20627
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 17 شتنبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
حي   1606 3قم   22 بلوك   22 »قطاع 
سالم - 11000 سال املغرب« إلى »3قم 
2-2-2 قطاع 9 3قم 1465 حي سالم - 

11000 سال املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 28050.
506I

universal gestion

HADIL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني 3قم 
7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
HADIL INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عملية 
مسك الليل 3قم 272 باب إغلي 
مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222202

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 HADIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVEST

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي.

عملية   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

إغلي  باب   272 3قم  الليل  مسك 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

املنصو3ي  نوفل  محمد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املنصو3ي  نوفل  محمد  السيد 

3قم  الليل  مسك  عملية  عنوانه)ا( 

 40000 مراكش  إغلي  باب   272

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املنصو3ي  نوفل  محمد  السيد 

3قم  الليل  مسك  عملية  عنوانه)ا( 

 40000 مراكش  إغلي  باب   272

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222558.

507I
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comptacontrole

D3 INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

comptacontrole
2 زاوية شا3ع فا2 و زنقة واد الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول 3قم 1 ، 

92020، طنجة املغرب
D2 INVEST SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

محمد الساد2, زنقة جز3 
كومو23,اقامة حشيشة, الشطر 

1, الطابق االول 3قم 16 - 90000 
طنجة املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.72292

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تمت   2022 دجنبر   10 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( اسامة الخياطي 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
فاطمة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الزهراء املو بتا3يخ 10 دجنبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2662.
508I

universal gestion

GREEN OASIS INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني 3قم 
7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
GREEN OASIS INVEST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عملية 
مسك الليل 3قم 272 باب إغلي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222262

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN OASIS INVEST

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي.

عملية   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

إغلي  باب   272 3قم  الليل  مسك 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

املنصو3ي  نوفل  محمد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املنصو3ي  نوفل  محمد  السيد 

3قم  الليل  مسك  عملية  عنوانه)ا( 

 40000 مراكش  إغلي  باب   272

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املنصو3ي  نوفل  محمد  السيد 

3قم  الليل  مسك  عملية  عنوانه)ا( 

 40000 مراكش  إغلي  باب   272

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222569.

509I

AL HUDA CONSEIL SARL

MARVACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شا3ع محمد الز3قطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 20000، فا2 
املغرب

MARVACO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 222/Q2 وعنوا0 مقرها اإلجتماعي
تجزئة الحديقة تغاث - 20000 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

71699
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARVACO
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد الغذائية - االستيراد و التصدير 

- نقل الشضائع.
 Q2/222 : عنوا0 املقر االجتماعي
تجزئة الحديقة تغاث - 20000 فا2 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
900 حصة   : السيد 3وبي0 ادوا3د 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد 3وبي0 بنيامي0 : 100 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ادوا3د  3وبي0  السيد 
 22022 اآلمريكية  املتحدة  الواليات 
نيويو3ك الواليات املتحدة اآلمريكية.

عنوانه)ا(  بنيامي0  3وبي0  السيد 

 22022 اآلمريكية  املتحدة  الواليات 

نيويو3ك الواليات املتحدة اآلمريكية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ادوا3د  3وبي0  السيد 

 22022 اآلمريكية  املتحدة  الواليات 

نيويو3ك الواليات املتحدة اآلمريكية

عنوانه)ا(  بنيامي0  3وبي0  السيد 

 22022 اآلمريكية  املتحدة  الواليات 

نيويو3ك الواليات املتحدة اآلمريكية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2226.

510I

ائتمانية املجاطي

TAHA CERAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية املجاطي

شا3ع عالل بن عشدهللا زنقة الزالقة 

الشقة 3قم 2 ، 25000، تازة اململكة 

املغربية

TAHA CERAME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

السلطا0 أبو الحسن عما3ة 

اليعقوبي الطابق األول الشقة 3قم 

02 - 25000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

6411

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5320

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TAHA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CERAME
الشركة  غرض 
 FABRICATION  : بإيجاز 
 D ’ 0 I N S T R U M E N T S
 ET FOURNITURES A
 USAGE MEDICAL ET
 D E N T A I R E , P R O T H E S E

.DENTAIRE
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
السلطا0 أبو الحسن عما3ة اليعقوبي 
 -  02 3قم  الشقة  األول  الطابق 

25000 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   100  : القشاب  السيد طه 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طه القشاب عنوانه)ا( زنقة 
السلطا0 أبو الحسن عما3ة اليعقوبي 

الشقة 3قم 08 25000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طه القشاب عنوانه)ا( زنقة 
السلطا0 أبو الحسن عما3ة اليعقوبي 

الشقة 3قم 08 25000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 92.

511I

FIECO SARL

RAFFA 21
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIECO SARL
 RUE AL KASSAR MAARIF 14

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

RAFFA 22 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 46 شا3ع 
الز3قطوني الطابق التاني  3قم 6 - * 

الدا3الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.528085

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   25 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
عشدالقاد3  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   100 الشطاحي 
حصة لفائدة السيد   280 من أصل 
فبراير   25 الهام الد3يدي بتا3يخ  )ة( 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825902.

522I

DIAMO CAR

VARMAK TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VARMAK TRANS
زنقة تشايكوفسكي اقامة جوبا ب 
3قم 11 ، 90000، طنجة املغرب
VARMAK TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

تشايكوفسكي اقامة جوبا ب 3قم 11 
- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
225272

 17 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VARMAK TRANS
النقل   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للشضائع 
• وسيط و وكيل الشحن.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
تشايكوفسكي اقامة جوبا ب 3قم 11 

- 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : خاليذ  الوهابي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خاليذ  الوهابي  السيد 
طنجة   90000 بني عرو2 العرائش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خاليذ  الوهابي  السيد 
طنجة   90000 بني عرو2 العرائش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252625.
522I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

OTHMANE KHALID TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 2

، 20000، KENITRA MAROC
 OTHMANE KHALID TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 117 شا3ع 
موالي عشد العزيز مكتب 3قم 2 - 

14000 القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   26 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
الرفيق  عشد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   220 العثماني 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
خالد الحواش بتا3يخ 26 يناير 2022.
سوهيل  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   200 العثماني 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
عثما0 بنعانو بتا3يخ 26 يناير 2022.

املولى  عشد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   220 العثماني 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
عثما0 بنعانو بتا3يخ 26 يناير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 01 ما23 

2022 تحت 3قم 908.

514I

DIAMO CAR

DAIMO CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DIAMO CAR
حي الشوغاز زنقة 3حال بن احمد 3قم 

02 ، ، 90000، طنجة املغرب
DAIMO CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الشوغاز 

زنقة 3حال بن احمد 3قم 02 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
225202

 22 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
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 

. DAIMO CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيا3ات بدو0 سائق.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الشوغاز زنقة 3حال بن احمد 3قم 02 - 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
حمزة  الهروش  املصو3ي  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حمزة  الهروش  املصو3ي  السيد 
عنوانه)ا( حي الشوغاز زنقة 22 3قم 5 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حمزة  الهروش  املصو3ي  السيد 
عنوانه)ا( حي الشوغاز زنقة 22 3قم 5 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252687.

515I

CHAHBOUN DISTRIBUTION

GRANDI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GRANDI TRANS
 N° 20 2ER ETAGE DERB ZAIR
 ZITOUNE ، 50060، MEKNES

MAROC
GRANDI TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 

20الطابق االول د3ب زعير الزيتو0 - 
50060 مكنا2 املغرب.

حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.02722

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تقر3 حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
3أسمالها  مشلغ   GRANDI TRANS
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
اإلجتماعي 3قم 20الطابق االول د3ب 
زعير الزيتو0 - 50060 مكنا2 املغرب 
نتيجة ل : تراكم الخسائر و العجز عن 

االستثما3.
 20 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الزيتو0  زعير  د3ب  االول  الطابق 

50060 مكنا2 املغرب. 
و عي0:

السيد)ة( حسن سامر و عنوانه)ا( 
زعير  د3ب  االول  20الطابق  3قم 
املغرب  مكنا2   50060 الزيتو0 

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 
ما23   09 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 72.

516I

SMCDE

NECTAR D’ABEILLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NECTAR D’ABEILLES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 265 شا3ع 
الز3قطوني،الطابق 9 3قم 92 الدا3 
الشيضاء - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.289629

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 يناير   22 املؤ3خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ    NECTAR D’ABEILLES
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 
شا3ع   265 اإلجتماعي  مقرها 
الدا3   92 3قم   9 الز3قطوني،الطابق 
الشيضاء  الدا3   20000  - الشيضاء 

املغرب نتيجة ل : أزمة إقتصادية
و حدد مقر التصفية ب 265 شا3ع 
الدا3   92 3قم   9 الز3قطوني،الطابق 
الشيضاء  الدا3   20000  - الشيضاء 

املغرب. 
و عي0:

السيد)ة( لحسن أجا3 و عنوانه)ا( 
كولف   43  0 شقة  االول  الطابق 
النواصر  بوسكو3ة   88 سيتي عما3ة 
الدا3 الشيضاء. 27282 الدا3 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 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822720.
517I

comptacontrole

D3 INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي0 مسير جديد للشركة

comptacontrole
2 زاوية شا3ع فا2 و زنقة واد الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول 3قم 1 ، 

92020، طنجة املغرب
D2 INVEST SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

محمد الساد2, زنقة جز3 
كومو23,اقامة حشيشة, الشطر 

1, الطابق االول 3قم 16 - 90000 
طنجة املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.72292

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

10 دجنبر 2022 تم تعيي0  املؤ3خ في 

املو  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

فاطمة الزهراء كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2662.

528I

EURODEFI

VELOCE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°22، 20260، CASABLANCA

MAROC

VELOCE NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 119 شا3ع 

عشد املومن الطابق2 3قم 15 - 

20260 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520229

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VELOCE NEGOCE

تجا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

,استيراد و تصدير.
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 119  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شا3ع عشد املومن الطابق2 3قم 15 - 

20260 الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  لعناية  السيد 
3قم   11 شا3ع  فيو  بيل  ال  لوط 
الدا3   20800 معروف  سيدي   147

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  لعناية  السيد 
3قم   11 شا3ع  فيو  بيل  ال  لوط 
الدا3   20800 معروف  سيدي   147

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820705.
519I

فري كومشطا

METEORO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فري كومشطا
زاوية شا3ع قاد عياد و مكنوليا2 
طابق 2 3قم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب
METEORO TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زاوية 

شا3ع قادي عياد و زنقة مكنوليا2 
اقامة ابا سفيا0 الطابق 2 3قم 17 

TANGER 90060 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

220802
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.METEORO TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  نيابة  املصحوبة  غير  األمتعة 

اآلخرين
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شا3ع قادي عياد و زنقة مكنوليا2 
 17 3قم   2 اقامة ابا سفيا0 الطابق 

TANGER 90060 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد القاسمي الساحلي عدنا0 
د3هم   1.000 بقيمة  حصة   60  :

للحصة.
 40  : مريم  الشيكري  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد القاسمي الساحلي عدنا0 
قدو3  الحاج  اعزيب  حي  عنوانه)ا( 

90100 طنجة املغرب.
السيدة الشيكري مريم عنوانه)ا( 
طنجة   90100 قدو3  الحاج  اعزيب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القاسمي الساحلي عدنا0 
قدو3  الحاج  اعزيب  حي  عنوانه)ا( 

90100 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252202.
520I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

FRAREN DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 06 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
209 ، 72000، DAKHLA MAROC
FRAREN DAKHLA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي الركيشة، 3قم 78 - 72000 
الداخلة ااملغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
20865

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FRAREN DAKHLA
تجا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمك بالجملة 
تصدير و استيراد األسماك 

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 72000 - الصناعي الركيشة، 3قم 78 

الداخلة ااملغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 ROCA DE TOGORES السيد 
حصة   VALERA ALVARO : 2.000

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ROCA DE TOGORES السيد 
 -  -  - عنوانه)ا(   VALERA ALVARO

اسشانيا .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ROCA DE TOGORES السيد 
 -  -  - عنوانه)ا(   VALERA ALVARO

اسشانيا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتا3يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 200.

522I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

HMN DISTRIBUTEUR
إعال0 متعدد القرا3ات

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 22RUE DE LIBAN ENRESOL N°2

، 90000، TANGER MAROC

HMN DISTRIBUTEUR »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: حي بني 

و3ياغل 1 الطابق 2 3قم 4 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.117509

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 06 دجنبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 

الشركة  اسم  وتعديل  تغيير  مايلي: 

 HMN« سابًقا  تسمى  كانت  التي 

باالسم   DISTRIBUTEUR« SARL

SNOBIT TRANS« SARL« :التالي

على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 

، حي  نقل مقرالشركة بطنجة  مايلي: 
الى   04 3قم   2 الطابق   1 بني وا3ياغل 

العنوا0 الجديد بطنجة حي بنكيرا0 
شا3ع 28 3قم 29

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

الذي ينص  النسمية:   2 بند 3قم 

 SNOBIT الشركة  اسم  مايلي:  على 

 TRANS

الذي  املقر االجتماعي:   4 بند 3قم 

طنجة حي بنكيرا0  ينص على مايلي: 
شا3ع 28 3قم 29

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2692.

522I
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ائتمانية زهير

 JOURI AND JUDIA TOP
CLEAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عما3ة با3يس 

الطابق التالت مكتب 3قم 11 كيليز 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب

 JOURI AND JUDIA TOP CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

عشد الكريم الخطابي اقامة جواد 
109 الطابق التالت شقة 02 كيليز - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.222287

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة  الخطابي  الكريم  عشد  »شا3ع 
 02 الطابق التالت شقة   109 جواد 
إلى  مراكش املغرب«   40000  - كيليز 
عما3ة   »  79 و3دة   « املسمى  »امللك 
 A  92-92 املفرزة  القسمة  و3دة 
و  السفلي  )الطابق   25 3قم  متجر 
 - شا3ع عالل الفا�صي  تحت اال3�صي( 

40000 مراكش  املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222622.
522I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

STE DROGUERIE FADIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
3قم 220، شا3ع فلسطي0 حي 

القد2 2 ش 2 ، 25000، خريشكة 
املغرب

 STE DROGUERIE FADIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي كراج 3قم 
5I تجزئة بد3 - 25000 خريشكة 

املغرب .
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.6459

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تمت   2022 فبراير   17 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
مروا0 فاضل  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( لكشير 

صشاني بتا3يخ 17 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بخريشكة بتا3يخ 25 فبراير 

2022 تحت 3قم 90.
520I

FORAFRIC MAROC

FINGRAIN.SA Ex FORAFRIC
إعال0 متعدد القرا3ات

FORAFRIC MAROC
 rue Bab Mansour, espace ,29

 porte d›Anfa casablanca،
20200، casablanca maroc

 FINGRAIN.SA Ex FORAFRIC
»شركة املساهمة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: حي 
شفشاو0 - عكاشة ، عي0 السشع 
- ص ب 2609 - - الدا3 الشيضاء 

اململكة املغربية.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.7827

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 22 غشت 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي:  
FORAFRIC. تقر3 تغيير اسم شركة 

. FINAGRAIN.SA لتصشح SA
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام األسا�صي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

 FINAGRAIN االسم:  الشركة  تأخذ 

.S.A

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

دجنبر 2022 تحت 3قم 805760.

525I

FORAFRIC MAROC

TRIA GROUP.SA
إعال0 متعدد القرا3ات

FORAFRIC MAROC

 rue Bab Mansour, espace ,29

 porte d›Anfa casablanca،

20200، casablanca maroc

TRIA GROUP.SA »شركة 

املساهمة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: الكيلو 

11500 طريق الرباط القديم ، 

الطريق العام 3قم 1 أ.2 - - - الدا3 

الشيضاء اململكة املغربية.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.26022

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 22 غشت 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشركة.  حوكمة  نمط  تغيير  تقر3 

سيدير   الشركة مجلس إدا3ة.

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام األسا�صي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة  هي  جرووپ«  يا  ر »ت شركة 

مساهمة يسيرها مجلس إدا3ة تحكمه 

القواني0 واللوائح السا3ية وعلى وجه 

20ء05  موجب القانو0  الخصوص ب

17ء95  الذي يعدل ويكمل القانو0 

بموجب   ، املساهمة  ات  بشأ0 شرك

هذه القواني0 وامليثاق من املساهمي0 

املوقع في يوليو 2020.

باملحكمة  القانوني  داع  ي اإل تم 
 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  3ية  التجا

نونبر 2022 تحت 3قم 802500.

526I

ETS COMPTA HOUSE

OKMCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 50000،
KHENIFRA MAROC

OKMCHI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي قصر 
تغيغاشت املشيل ميدلت - 50250 

ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2202

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OKMCHI
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة - املفاوضة.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
تغيغاشت املشيل ميدلت - 50250 

ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد العفو 3شيد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  3شيد  العفو  السيد 
105 حي اساكا خنيفرة  زنقة 02 3قم 

54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  3شيد  العفو  السيد 
105 حي اساكا خنيفرة  زنقة 02 3قم 

54000 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 56.
527I

كفاءات الغد

 société des freres d energie
solaire et electricite sarl

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كفاءات الغد
 rue Mly abdellah Khouribga 72
 72 rue Mly abdellah Khouribga،

Khouribga ،25000 املغرب
 société des freres d energie

solaire et electricite sarl شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بد3 3قم 01 حي م.ش.ف - 25000 

خريشكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
7461

في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 société : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 des freres d energie solaire et
.electricite sarl

 travaux  : غرض الشركة بإيجاز 
.d’electricité

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 25000  - م.ش.ف  حي   01 3قم  بد3 

خريشكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 100  : فيضا3ي  ابتسام  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
فيضا3ي  ابتسام  السيدة 
حي   01 3قم  بد3  تجزئة  عنوانه)ا( 

م.ش.ف 25000 خريشكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
فيضا3ي  ابتسام  السيدة 
حي   01 3قم  بد3  تجزئة  عنوانه)ا( 

م.ش.ف 25000 خريشكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 االبتدائية بخريشكة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 65.
528I

RAIS AUDIT&CONSEIL

1C-TAMESNA 2
إعال0 متعدد القرا3ات

1C-TAMESNA 2
شركة مجهو لة ا إل سم 3 أ سما لها 

200.000 د3هـــم
مقر ها اال جتما عي : الدا 3 الشيضا ءـ  

101 ٬ شا3ع محمد الز3قطوني
السجـل التـجا3ي : الدا3 الشيضاء 3قم 

009807
الــز يــا د ة فــي 3 أ 2 الــما ل إلــى 

5.200.000 د3هم
العا م غير العا د  الجمع   إ 0    )1
 2022 فبراير   8 املنعقد بتا 3 يخ  ي  
 200.000 من  املال  3أ2  3فع  قـر3 
د3هم وذلـك   5.200.000 لى  إ  د3هــم 
بإصدا49.0003 سهـم جد يد بقـيمة 
د 3هـم للسـهم تـــكتـتـب و تسدد   100

 AL  « شركة  طرف  من  ملـهـا  بـكا 
ء  مـع إ لغـا   »  AKARIA INVEST S.A
حق األسشقية فــي إكـتـتاب املســاهـميـن 

اآلخـر يـن.
الرئيس  السـيــد  أصــد3   )2
 2022 فبراير   9 املدير العام بتا 3 يخ 
تصريح ا إلكتتاب والـدفع ضمت إ ليه 
مشـلغ  إيداع  وشـهادة  املكتتب  الئحة 

اإلكتتـا ب.
اإلدا3ي  املــجلـــس  إ0   )2

املنعقد بتا3يخ 9 فبراير 2022 قــد :
والتسديد  اإلكتتاب  عـاين   -
طـرف  من  سهم   49.000 لـ  الشامل 
 AL AKARIA INVEST S.A  « شركة 
في  3هم  د   4.900.000 مشلغ  أي    »
حسا ب غــير جـا3ي مخصص للزيادة 
في 3أ2 املال من 200.000 د3هم إ لى 

5.200.000 د 3هم ،
- عـــا يـــن اإل نجــا ز النهــا ئي للــز يا د ة 
في الرأ2 املال إ لى مشلــغ 5.200.000 د 
3 هم  كما عــا ين تـغـيــيـر الفصل 7 من 
الــقا نو0 األ سـا �صي للـشر كـة املتعلق 

برأ2 املال .
ى  لـد  الـقــانــوني  اإليــداع  تـم   )4
لـدا3الـشيــضـاء  با  التجا3ية  املــحـكمة 
عـدد  تــحـت   2022 ما23   9 بتا3يخ 

826922
مقتطف من أ جل اال شها 3

529I

RAIS AUDIT&CONSEIL

1C-TAMESNA 3
إعال0 متعدد القرا3ات

1C-TAMESNA 2
شركة مجهو لة اإل سم 

3 أ سما لها 200.000 د3 هـــم
مقر ها اال جتما عي : الدا 3 الشيضا ءـ  

101 ٬ شا3ع محمد الز3قطوني
السجـل التـجا3ي : الدا3 الشيضاء

 3قم 009809
الــز يــا د ة فــي 3 أ 2 الــما ل إلــى 

6.800.000 د3هم
العا م غير العا د  الجمع   إ 0    )1
 2022 فبراير   8 بتا3يخ  املنعقد  ي  
 200.000 من  املال  3أ2  3فع  قـر3 
د3هم وذلـك   6.800.000 لى  إ  د3هــم 

يد  جد  سهـم  بإصدا49.0003 
تـــكتـتـب  للسـهم  3هـم  د   100 بقـيمة 
بـكا ملـهـا من طرف شركة  و تسد د 
مـع   »  AL AKARIA INVEST S.A  «
حق األ سشقية فــي إ كـتـتاب  ء  إ لغـا 

املســاهـميـن اآلخـر يـن.
الرئيس  السـيــد   3 صــد  أ   )2
 2022 فبراير   9 املدير العام بتا 3 يخ 
تصريح ا إلكتتاب والـدفع ضمت إ ليه 
الئحة املكتتب وشـهادة إ يداع مشـلغ 

اإلكتتـا ب.
2( إ 0 املــجلـــس اإل د ا 3ي املنعقد 

بتا3يخ 9 فبراير 2022 قــد :
والتسديد  اإلكتتاب  عـاين   -
طـرف  من  سهم   65.000 لـ  الشامل 
 AL AKARIA INVEST S.A  « شركة 
في  3هم  د   6.500.000 مشلغ  أي    »
حسا ب غــير جـا3ي مخصص للزيادة 
في 3أ2 املال من 200.000 د3هم إ لى 

6.800.000 د 3هم ،
- عـــا يـــن اإل نجــا ز النهــا ئي للــز يا د ة 
في الرأ 2 املا ل إ لى مشلــغ 6.800.000 
د 3هم كما عــا ين تـغـيــيـر الفصل 7 من 
الــقا نو0 األ سـا �صي للـشر كـة املتعلق 

برأ2 املال .
ى  لـد  الـقــانــوني  اإليــداع  ثـم   )4
لـدا3الـشيــضـاء  با  التجا3ية  املــحـكمة 
تــحـت عـدد  ما23 2022   9 بتا 3يخ   ،

.826922
مقتطف من أ جل اال شها 3

520I

ETS COMPTA HOUSE

SADH
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 50000،
KHENIFRA MAROC

SADH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ايت مو�صى 
اعالي بومية ميدلت - 50250 

ميدلت املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2205

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

.SADH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.

ايت   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 50250 - مو�صى اعالي بومية ميدلت 

ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد علي دوش حو�صى 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حو�صى  دوش  علي  السيد 

ايت بن ايشو ايت عياش  عنوانه)ا( 

ميدلت 50250 ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حو�صى  دوش  علي  السيد 

ايت بن ايشو ايت عياش  عنوانه)ا( 

ميدلت 50250 ميدلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 57.

522I

ETS COMPTA HOUSE

IFKIR
إعال0 متعدد القرا3ات

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 50000،
KHENIFRA MAROC

IFKIR »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 85 زنقة 
واد ششوكة حمرية خنيفرة - - 

خنيفرة املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.2722

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 27 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 3قم  قرا3 
محمد  اكنو  السيد  تفويت  مايلي: 

1600 حصة للسيد اكنو ايوب
على  ينص  الذي   :02 3قم  قرا3 
محمد  اكنو  السيد  استقالة  مايلي: 
اكنو  السيد  تعيي0  و  الشركة  مسير 

حماد املسير الوحيد للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :07 3قم  بند 

مايلي: تفويت الحصص
على  ينص  الذي   :22 3قم  بند 

مايلي: تعيي0 املسير الوحيد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 االبتدائية بخنيفرة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 74.
522I

ACCOMPT CONSULTING

ISMAIL AHMED TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 28
 BIS RESIDENCE HAMZA 2EME
 ETAGE BUREAU N° 22 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 ISMAIL AHMED TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي جامع عشد 

هللا ابن عمر كراج 2 وجدة )م( - 
60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
28857

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ISMAIL AHMED TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشخ�صي.
جامع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
)م(  2 وجدة  عشد هللا ابن عمر كراج 

- 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : امشيشو  يونس  السيد 
حصة بقيمة 50.000 د3هم للحصة.

 500  : بو3زكي  سفيا0  السيد 
حصة بقيمة 50.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس امشيشو عنوانه)ا( 
زنقة  الفضيلة  قطاع  التضما0  حي 

22 طنجة 60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  بو3زكي  السيد سفيا0 
قدو3  الحاج  اعزيب  العوينة  حي 

طنجة 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  املغرب  السيد 
 22 زنقة  الفضيلة  قطاع  التضما0 

طنجة 60000 وجدة املغرب
عنوانه)ا(  بو3زكي  السيد سفيا0 
قدو3  الحاج  اعزيب  العوينة  حي 

طنجة 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 114.

522I

NEOXIS CONSULTING

ام مس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING

 IMM DOUHI BD DERFOUFI

 ETAGE 2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

ام مس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي �صي 

لخضر ب7 3قم 20 - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

25577

 28 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2020 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ام مس.

التركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والصرف الصحي.

حي �صي   : عنوا0 املقر االجتماعي 
وجدة   60000  -  20 3قم  لخضر ب7 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لحسن  مصشاح  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصشاح لحسن عنوانه)ا( 
 6000  20 3قم  لخضر ب7  �صي  حي 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصشاح لحسن عنوانه)ا( 
 60000  20 3قم  حي �صي لخضر ب7 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2020 تحت 3قم 2987.
520I

MIMOFID SARL AU

BUFFET DE RABAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU
02 حي مسرو3 1 تما3ة ، 22020، 

تما3ة املغرب
BUFFET DE RABAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي املنزه 
3قم 600 يعقوب املنصو3 الرباط - 

20220 الرباط املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
258252

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUFFET DE RABAT
مطعم-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى.

: حي املنزه  عنوا0 املقر االجتماعي 

 - يعقوب املنصو3 الرباط   600 3قم 

20220 الرباط املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد عشد الرحيم طيرش : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

طيرش  الرحيم  عشد  السيد 

عنوانه)ا( عما3ة ا 9 شقة 20 حي املنزه 

ح ي م الرباط 20220 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

طيرش  الرحيم  عشد  السيد 

عنوانه)ا( عما3ة ا 9 شقة 20 حي املنزه 

ح ي م الرباط 20220 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222628.

525I

AMAL GHALIL

VITA XL TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMAL GHALIL

 LOTISS YOUSSRA LISSASFA 58

 58 LOTISS YOUSSRA LISSASFA،

20220، CASABLANCA MAROC

VITA XL TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 

أحمد املجطي اقامة لزالب الطابق 

1 شقة 8 املعا3يف - 20270 الدا3 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522522

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 يونيو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 VITA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.XL TRAVAUX

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال أو إنشاءات مختلفة.

زنقة   22  : عنوا0 املقر االجتماعي 

الطابق  لزالب  اقامة  املجطي  أحمد 

الدا3   20270  - املعا3يف   8 شقة   1

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ما3وف  لطفي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ما3وف  لطفي  السيد 

مجموعة  الكبرى  املتوسعة  انا�صي 

الغالم  أهل   147 3قم   9 مدخل   4

20620 الدا3 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ما3وف  لطفي  السيد 

مجموعة  الكبرى  املتوسعة  انا�صي 

الغالم  أهل   147 3قم   9 مدخل   4

20620 الدا3 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يوليوز 2022 تحت 3قم 787660.

526I

مكتب املحاسشة

STE ELEGANCE AUTO-
DRAA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
3فع 3أسمال الشركة

مكتب املحاسشة
5 زنقة عشد املومن بن علي ، 
52000، الرشيدية املغرب

 STE ELEGANCE AUTO-DRAA
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطريق 

الرئيسية 3قم 22 اوالد الحاج 
الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.15565

العام  الجمع  بمقت�صى 
فبراير   22 في  املؤ3خ  اإلستثنائي 
الشركة  3أسمال  3فع  تم   2022
د3هم«   50.000,00« قد3ه  بمشلغ 
إلى  د3هم«   2.000.000,00« من  أي 
 : عن طريق  د3هم«   2.050.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 222/2022.
527I

RAIS AUDIT&CONSEIL

2C-TAMESNA 3
إعال0 متعدد القرا3ات

2C-TAMESNA 2
شركة مجهو لة اإل سم

 3 أ سما لها 200.000 د3 هـــم
مقر ها اال جتما عي : الدا 3 الشيضا ءـ  

101 ٬ شا3ع محمد الز3قطوني
السجـل التـجا3ي : الدا3 الشيضاء 3قم 

009822
الــز يــا د ة فــي 3 أ 2 الــما ل

 إلــى 5.600.000 د3هم
إ 0  الجمع  العا م غير العا   )1
د ي  املنعقد بتا 3 يخ 8 فبراير 2022 
 200.000 من  املال  3أ2  3فع  قـر3 
د3هم وذلـك   5.600.000 لى  إ  د3هــم 
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جديد  سهـم  بإصدا52.0003 
تـــكتـتـب  للسـهم  3هـم  د   100 بقـيمة 
بـكا ملـهـا من طرف شركة  و تسد د 
مـع   »  AL AKARIA INVEST S.A  «
حق األ سشقية فــي إ كـتـتاب  ء  إ لغـا 

املســاهـميـن اآلخـر يـن.
الرئيس  السـيــد   3 صــد  أ   )2
 2022 فبراير   9 املدير العام بتا 3 يخ 
تصريح ا إلكتتاب والـدفع ضمت إ ليه 
الئحة املكتتب وشـهادة إ يداع مشـلغ 

اإلكتتـا ب.
اإلدا3ي  املــجلـــس  إ0   )2

املنعقد بتا3يخ 9 فبراير 2022 قــد :
عـاين اإلكتتاب والتسديد   -
طـرف  من  52.000سهم  لـ  الشامل 
 AL AKARIA INVEST S.A  « شركة 
في  3هم  د   5.200.000 مشلغ  أي    »
حسا ب غــير جـا3ي مخصص للزيادة 
في 3أ2 املال من 200.000 د3هم إ لى 

5.600.000 د 3هم ،
عـــا يـــن اإل نجــا ز النهــا ئي للــز يا د ة 
في الرأ 2 املا ل إ لى مشلــغ 5.600.000 
د 3هم كما عــا ين تـغـيــيـر الفصل 7 من 
الــقا نو0 األ سـا �صي للـشر كـة املتعلق 

برأ2 املال .
لـد  الـقــانــوني  اإليــداع  ثـم   )4
ى املــحـكمة التجا3ية با لـدا3الـشيــضـاء 
تــحـت عـدد  ما23 2022   9 بتا 3يخ   ،

.826920
مقتطف من أ جل اال شها 3

528I

إءتمانية واد املخاز0

MOUBA-INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

إءتمانية واد املخاز0
شا3ع مودي بوكيتا 3قم 502 ، 
20550، الدا3 الشيضاء املغرب

MOUBA-INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

احمد مقري - 20200 الدا3 الشيضاء 
املغرب.

3فع 3أسمال الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.027685
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم   2022 فبراير   28 في  املؤ3خ 
بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
أي  د3هم«   5.000.000« قد3ه 
إلى  د3هم«   15.000.000« من 
 : طريق  عن  د3هم«   20.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825760.
529I

FIDEXPER

AQUI ME QUEDO 55
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDEXPER
 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA APPT 2 EL JADIDA ،
20000، EL JADIDA MAROC

AQUI ME QUEDO 55 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 25 
تجزئة املوحدين الجديدة - 20000 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

19145
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AQUI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ME QUEDO 55
إدا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفنادق.
 25  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 20000  - تجزئة املوحدين الجديدة 

الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

السيد عشد العزيز الطريشقي : 200 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 220  : اشهشو0  الحسن  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

الشوزيدي  بوغاللة  احمد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   220  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن اشهشو0 عنوانه)ا( 
طنجة الشالية تجزئة القرض 3قم 01 

طنجة 90000 طنجة املغرب .
الشوزيدي  بوغاللة  احمد  السيد 
الجديدة  السانية  حي  عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الطريشقي  العزيز  عشد  السيد 
عنوانه)ا( حي الشرف عما3ة توفيقية 
شا3ع الشرفاء 3قم 22 طنجة 90000 

طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتا3يخ 07 ما23 

2022 تحت 3قم 27572.
540I

RAIS AUDIT&CONSEIL

1D-TAMESNA 3
إعال0 متعدد القرا3ات

1D-TAMESNA 2
شركة مجهو لة ا إل سم 3 أ سما لها 

200.000 د3 هـــم
مقر ها اال جتما عي : الدا 3 الشيضا ءـ  

101 ٬ شا3ع محمد الز3قطوني
السجـل التـجا3ي : الدا3 الشيضاء

 3قم 009802
الــز يــا د ة فــي 3 أ 2 الــما ل 

إلــى 9.100.000 د3هم
1( إ 0  الجمع  العا م غير العا د ي  
قـر3  فبراير 2022   8 املنعقد بتا 3 يخ 
3فع 3أ2 املال من 200.000 د3هــم إ 
د3هم وذلـك بإصدا3   9.100.000 لى 

 100 بقـيمة  يد  جد  سهـم   88.000

د 3هـم للسـهم تـــكتـتـب و تسد د بـكا 

 AL AKARIA « ملـهـا من طرف شركة

األ  حق  ء  لغـا  إ  مـع   »  INVEST S.A

سشقية فــي إ كـتـتاب املســاهـميـن اآلخـر 

يـن.

أ صــد 3 السـيــد الرئيس املدير   )2

العام بتا 3 يخ 9 فبراير 2022 تصريح 

ا إلكتتاب والـدفع ضمت إ ليه الئحة 

املكتتب وشـهادة إ يداع مشـلغ اإلكتتـا 

ب.

2( إ 0 املــجلـــس اإل د ا 3ي املنعقد 

بتا3يخ 9 فبراير 2022 قــد :

والتسديد  اإلكتتاب  عـاين   -

طـرف  من  سهم   88.000 لـ  الشامل 

 AL AKARIA INVEST S.A  « شركة 

في  3هم  د   8.800.000 مشلغ  أي    »

حسا ب غــير جـا3ي مخصص للزيادة 

في 3أ2 املال من 200.000 د3هم إ لى 

9.100.000 د 3هم ،

- عـــا يـــن اإل نجــا ز النهــا ئي للــز يا د ة 

في الرأ 2 املا ل إ لى مشلــغ 9.100.000 

د 3هم كما عــا ين تـغـيــيـر الفصل 7 من 

الــقا نو0 األ سـا �صي للـشر كـة املتعلق 

برأ2 املال .

لـد  الـقــانــوني  اإليــداع  ثـم   )4

ى املــحـكمة التجا3ية با لـدا3الـشيــضـاء 

تــحـت عـدد  ما23 2022   9 بتا 3يخ   ،

.826922

مقتطف من أ جل اال شها 3

541I

2CGO

NDEKE
إعال0 متعدد القرا3ات

 NDEKE SARL

S.A.R.L :الشكل القانوني •

• اتخذ القرا3ات التالية:

 MR من أسهم شركة  750 بيع   •

السيد  لصالح   LUC TROMME

3ومانو كو3ديولي

شركة  أسهم  من   250 بيع   •

لصالح  أحمد  أيت  حفيدة  السيدة 

السيدة إيفلي0 زامشوني.
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تعيي0 السيد 3ومانو كو3ديولي   •

كمدير وحيد للشركة

لشركة  جديد  مسير  تعيي0  تم   •

3ومانو  للسيد  الفردي  التوقيع  في 

كو3ديولي

يتم اإليداع لدى كاتب محكمة   •

3قم   07/02/2022 بتا3يخ  العيو0 

اإليداع: 629/2022

502I

فيد بيست كونسيلتي0

ASSAKA INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي0

حي السعادة شا3ع موالي اسماعيل 

زنقة بركا0 3قم 01 الطابق االول ، 

70000، العيو0 املغرب

 ASSAKA INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة ابؤ 

قرا2 الحمداني و زنقة الياقوت 
الطابق 2 عما3ة د2 - 70000 العيو0 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

00622

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSAKA INTERNATIONAL

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التوصيل , نقل الشضائع تاجر.

زنقة ابؤ   : عنوا0 املقر االجتماعي 
الياقوت  زنقة  و  الحمداني  قرا2 
الطابق 2 عما3ة د2 - 70000 العيو0 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد احمد حزام : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد حزام عنوانه)ا( زنقة 
الجيش  شا3ع   89 3قم  الز3قطوني 

امللكي 82000 كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد حزام عنوانه)ا( زنقة 
الجيش  شا3ع   89 3قم  الز3قطوني 

امللكي 82000 كلميم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 622/22.

502I

STE CISS SARL

 METALIK FER
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE CISS SARL
مكتب 7 زنقة 3قم 299 الطابق 
التاني تجزئة جنة الزيتو0 1 بن 

سودة فا2 مكاتب ابراهيم مشعوت، 
20000، فا2 املغرب

 METALIK FER CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي فا2 

محل 3قم 02 تجزئة توين الزهو3 2 - 
20000 فا2 املغرب .

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.62225

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  يناير 2022   17 املؤ3خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
توين  تجزئة   02 3قم  محل  »فا2 
الزهو3 2 - 20000 فا2 املغرب » إلى 
والد  العليا  الطيب  والد  دوا3  »محل 
الطيب فا2 - 20000 فا2 املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2020 تحت 3قم 952.
544I

HS Quality

حياة سعدون للجودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HS Quality
 Lot. Al Amal 02 N 252

 Laâyoune Lot. Al Amal 02
 N 252 Laâyoune، 70000،

Laayoune Maroc
حياة سعدو0 للجودة شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

saadoun_ - 0االمل 2 3قم 51 العيو
hayat@hotmail.fr العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
29722

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
حياة   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سعدو0 للجودة.
غرض الشركة بإيجاز : بناء املشاني 
السكنية و الغير سكنية )انظر النظام 

االسا�صي املادة 3قم 2).

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
saadoun_ - 0االمل 2 3قم 51 العيو
hayat@hotmail.fr العيو0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حياة سعدو0 عنوانه)ا( 
 1 الوحدة  حي   49 3قم  زمو3  زنقة 

70000 العيو0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حياة سعدو0 عنوانه)ا( 
 1 الوحدة  حي   49 3قم  زمو3  زنقة 

70000 العيو0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   02 بتا3يخ  بالعيو0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 27/2022.

545I

LE LEGALISTE

MEDI QUEST PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استد3اك خطٍإ

استد3اك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

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
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي جيت   
40000 مراكش   -  11 سكن 8 عما3ة 

املغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستد3اك 
الرسمية عدد 5706 بتا3يخ 09 ما23 

.2022
بمقت�صى الجمع العام   : بدال من 
االستثنائي املؤ3خ في 10 فبراير 2022 

تم اتخاذ القرا3ات التالية :
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العام  الجمع  بمقت�صى   : يقرأ 
االستثنائي املؤ3خ في 10 فبراير 2022 

تم اتخاذ القرا3ات التالية :
الشاقي بدو0 تغيير.

546I

MCH CONSULTING

ETOILE FILANTE D›OR
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا3ي 

)األشخاص املعنويو0(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا3ي

ETOILE FILANTE D›OR
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
لشركة 3شيد التجاني الكائن مقرها 
االجتماعي ب : زنقة عزيز بالل الطابق 
الدا3   20000  - التالت  3قم  التاني 
الشيضاء املغرب املؤ3خ في 22 دجنبر 

2022 تقر3 مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
بإقليم ايت بن   : التجا3ي الكائن ب 
و3زازات   20000  - و3زازات  حدوا 
شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 
3شيد التجاني : بصفتها مالكة لألصل 
 MOROHOO شركة  و  التجا3ي 

SARL بصفتها مسيرة حرة.
547I

PACIOFIS

TKC EST INVEST
إعال0 متعدد القرا3ات

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 2EME ÉTAGE
N°20، 60000، OUJDA MAROC
TKC EST INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع بئر 
انز3ا0 حي الحسني 3قم 22 - - بركا0 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.2229

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 يناير   04 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

الحفيظ  عشد  شوكري  السيد  باع 

200 حصة اي مجموع حصصه التي 

خرخاش  للسيد  الشركة  في  يملكها 
محمد 150 حصة و للسيد الطلحاوي 

عشد الرزاق 150 حصة

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

 200 مليكة  الكويت  السيدة  باعت 

التي  حصصها  مجموع  اي  حصة 

خرخاش  للسيد  الشركة  في  تملكها 

محمد 

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
القانو0  من  و  و7   6 الشنود  تعديل 

االسا�صي للشركة و تعديل و تحيي0 

القانو0 االسا�صي للشركة 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

 000.00 في  الشركة  3اسمال  حدد 

السيد  للشريكي0  مقسم  د3هم   90

 45  000.00 خرخاش محمد بمشلغ  

د3هم و السيد الطلحاوي عشد الرزاق  

بمشلغ  000.00 45 د3هم 

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

حدد 3اسمال الشركة في 000.00 90 

حصة بقيمة   900 الى  د3هم مقسم 

د3هم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشريكي0 السيد خرخاش محمد 
الطلحاوي  السيد  و  حصة   450 ب 

عشد الرزاق ب 450 حصة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 226/2022.

508I

PACIOFIS

SAKAN MAAFA
إعال0 متعدد القرا3ات

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 2EME ÉTAGE

N°20، 60000، OUJDA MAROC

 SAKAN MAAFA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع بئر 

انز3ا0 حي الحسني 3قم 22 - - بركا0 

املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.2752

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 04 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

الحفيظ  عشد  شوكري  السيد  باع 

200 حصة اي مجموع حصصه التي 

خرخاش  للسيد  الشركة  في  يملكها 
محمد 150 حصة و للسيد الطلحاوي 

عشد الرزاق 150 حصة

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

 200 مليكة  الكويت  السيدة  باعت 

التي  حصصها  مجموع  اي  حصة 

خرخاش  للسيد  الشركة  في  تملكها 

محمد 

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
القانو0  من  و7    6 الشنود  تعديل 

االسا�صي للشركة و تعديل و تحيي0 

القانو0 االسا�صي للشركة 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

 000.00 في  الشركة  3اسمال  حدد 

السيد  للشريكي0  مقسم  د3هم   90

 45  000.00 خرخاش محمد بمشلغ  

د3هم و السيد الطلحاوي عشد الرزاق  

بمشلغ  000.00 45 د3هم 

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

حدد 3اسمال الشركة في 000.00 90 

حصة بقيمة   900 الى  د3هم مقسم 

د3هم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشريكي0 السيد خرخاش محمد 
الطلحاوي  السيد  و  حصة   450 ب 

عشد الرزاق ب 450 حصة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 227/2022.

549I

BENZINA FIRDAOUS

 RITAJ TECHNI GUARD SARL

--RTG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 20000، FES MAROC

 RITAJ TECHNI GUARD SARL

RTG-- شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 شا3ع 

الجوال0 اقامة مصعب الطابق 2 

شقة 4 فا2 الجديد - 20000 فا2 

املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.50782

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3 حل   2022 يناير   19 املؤ3خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 RITAJ TECHNI GUARD SARL

RTG-- مشلغ 3أسمالها 100.000 د3هم 

شا3ع   22 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0 

 2 الطابق  مصعب  اقامة  الجوال0 

شقة 4 فا2 الجديد - 20000 فا2 

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 22 شا3ع 

 2 الطابق  مصعب  اقامة  الجوال0 

شقة 4 فا2 الجديد - 20000 فا2 

املغرب. 

و عي0:

السيد)ة( الصنهاجي عشد السالم و 
عنوانه)ا( 3قم 2 شقة 5 زنقة سيدني 

 20000 صفرو  طريق   2 الوفاء  حي 

فا2 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   09 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 675.

550I
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BENZINA FIRDAOUS

 RITAJ TECHNI GAURD SARL

--RTG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 20000، FES MAROC

 RITAJ TECHNI GAURD SARL

RTG-- شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 22 شا3ع 

الجوال0 اقامة مصعب الطابق 2 

شقة 4 فا2 الجديد - 20000 فا2 

املغرب.

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.50782

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3 حل   2022 يناير   19 املؤ3خ في 

 RITAJ TECHNI GAURD SARL

املسؤولية  ذات  شركة   --RTG

 100.000 3أسمالها  مشلغ  املحدودة 

 22 اإلجتماعي  د3هم وعنوا0 مقرها 

شا3ع الجوال0 اقامة مصعب الطابق 

 20000  - الجديد  فا2   4 شقة   2

فا2 املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

و عي0:

الصنهاجي  عشد السالم  السيد)ة( 

زنقة   5 شقة   2 3قم  عنوانه)ا(  و 

صفرو  طريق  الوفاء2  حي  سيدني 

فا2 املغرب كمصفي   20000 فا2 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي 22 شا3ع  يناير 2022   19 بتا3يخ 

 2 الطابق  مصعب  اقامة  الجوال0 

شقة 4 فا2 الجديد - 20000 فا2 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 902.

551I

dalha interim

CLIMK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

dalha interim
 202BD Emile Zola Casablanca
 202BD Emile Zola Casablanca،

20002، CASABLANCA maroc
CLIMK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 80 شا3ع 
موالي سلما0 مكتب 16 الطابق 
5 عي0 السشع الشيضاء - 20252 

الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 20 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مكتب  سلما0  موالي  شا3ع   80«
الشيضاء  السشع  عي0   5 الطابق   16
 80« إلى  املغرب«  الشيضاء   20252  -
 15 مكتب  سلما0  موالي  شا3ع 
 - الشيضاء  السشع  عي0   4 الطابق 

20252 الشيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820987.
552I

COFIJUMES

HOUDA PALETTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COFIJUMES
 CENTRE RIAD 62 ANGLE AV

 LLLA YACOUT ET MOSTAPHA
 EL MAANI 2EME ETAGE N
 69 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
HOUDA PALETTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 46 شا3ع 
الز3قطوني الطابق الثاني الشقة 

3قم 6 الدا3 الشيضاء - 20000 الدا3 
الشيضاء املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.082092
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 20 دجنبر 2022 تقر3 حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 HOUDA PALETTE الشريك الوحيد
د3هم   100.000 3أسمالها  مشلغ 
شا3ع   46 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0 
الشقة  الثاني  الطابق  الز3قطوني 
6 الدا3 الشيضاء - 20000 الدا3  3قم 
الشيضاء املغرب نتيجة ل : عدم اتمام 

اي عملية تجا3ية.
و حدد مقر التصفية ب 46 شا3ع 
الشقة  الثاني  الطابق  الز3قطوني 
6 الدا3 الشيضاء - 20000 الدا3  3قم 

الشيضاء املغرب. 
و عي0:

و  منديل  محمد  السيد)ة( 
 4 حي موالي 3شيد عما3ة  عنوانه)ا( 
 20020 الشيضاء  الدا3  ب   22 3قم 
)ة(  كمصفي  املغرب  الشيضاء  الدا3 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
46 شا3ع الز3قطوني الطابق الثاني   :

الشقة 3قم 6 الدا3 الشيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يناير 2022 تحت 3قم 808802.
552I

FLASH ECONOMIE

LAHBEN PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LAHBEN PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 46 شا3ع 

الز3قطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520502

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 ما23   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAHBEN PRO

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

متنوعة  أعمال  مقاول   ، العقا3ي 

في  والشناء  التنفيذ  أعمال  شركة   ،

جميع  بناء   ، مجال الهندسة املدنية 

املهن ، الهيد3وليكا ، الشيئة ، األعمال 

الطرق   ، العامة  األشغال   ، الفنية 

للصرف  الطرق  ششكة   ، الحضرية 

 ، الشرب  مياه  إمدادات   ، الصحي 

والكهرباء   ، املياه  إمدادات  الشرب 

 HV / HV العالي  الجهد  وششكات   ،

واإلنا3ة   ،  LV املنخفض  والجهد   ،

العامة EP ، والكهرباء ، والتيا3 العالي 

، والتيا3 املنخفض ، وخدمة الهاتف 

 ، والكابالت«  املدنية  »الهندسة 

 VRD املتنوعة  والششكات  والطرق 

وكذلك   ، والشنية التحتية للموانئ   ،

التصنيع واملعالجة.

46 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 

 -  6 الشقة   2 الطابق  الز3قطوني 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 890.500 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

: 8.905 حصة  السيدة لبهي نزهة 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نزهة  لبهي  السيدة 
 110 3قم   6 حي موالي 3شيد قطاع 

02250 ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نزهة  لبهي  السيدة 
 110 3قم   6 حي موالي 3شيد قطاع 

02250 ابن جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 7956.
554I

FLASH ECONOMIE

COCAZ HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COCAZ HOLDING
شركة ذات مسؤوولية محدودة، 

3أسمالها 10.000 د3هم
املقر الرئيس: تجزئة القصر، 

املنطقة الصناعية، »2.ب.ف«، 
وادي يكن، الصخيرات

تأسيس شركة ذات مسؤوولية 
محدودة

محر3  عرفي  عقد  بموجب  أوال: 
قام  نونبر 2022،   19 بالرباط بتا3يخ 

كل من:
الركراكي  كاميليا كوثر  السيدة    ·
 ،Camilia Kawtar REGRAGUI  -

املالكة ملا قد3ه 98 حصة
ناطالي  إيزابيل  كوليث  السيدة   ·
 Colette Isablle Nathalie  – شا0 

CHAMPS، املالكة ملا قد3ه 1 حصة
 Aziz  – الركراكي  عزيز  السيد   ·
REGRAGUI ، املالك ملا قد3ه 1 حصة

املجموع 100 حصة
لشركة  األسا�صي  النظام  بوضع 
ذات مسؤوولية محدودة خصائصها 

كما يلي:

 - هولدينغ  كوكاز  التسمية: 

COCAZ HOLDING

القصر،  تجزئة  الرئيس:  املقر 

»2.ب.ف«،  الصناعية  املنطقة 

وادي يكن، الصخيرات.

الشركة  تهدف  الشركة:  هدف 

داخل املغرب وفي الخا3ج إلى ما يلي:

املشا3كة املشاشرة وغير املشاشرة في 

جميع الشركات التي سيتم تأسيسها 

3أ2  في  اإلكتتاب  طريق  عن  وذلك 

تلك املوجودة من قشل عن  أو  املال 

عبر  أو  املال  3أ2  من  الرفع  طريق 

في  حقوق  أو  سندات  شراء  إعادة 

الشركات  جميع  في  وذلك  الشركة 

املدنية أو التجا3ية بصفة شريك أو 

مساهم سواء كمو�صى أو مو�صى له؛ 

املساهمة بجميع أشكالها في جميع 

كا0  كيفما  الصفقات  أو  العمليات 

هدفها؛

القيام  جميع  وتشادل  وبيع  شراء 

املنقولة وحقوق الشركة أو حصص 

الفائدة؛

وجميع  املساهمات  وتدبير  تسيير 

أو  واملقاوالت  والصفقات  العمليات 

املنقوالت  في  املتخصصة  الشركات 

املالية  الشؤو0  في  أو  العقا3ات  أو 

والصناعية أو التجا3ية؛

إنجاز جميع الخدمات وخاصة منها 

املتعلقة  وتلك  املحاسبية  الخدمات 

بالتدقيق املحاسبي ومراقشة التسيير 

والتدبير والتنظيم والتطوير والشؤو0 

املالية والتجا3ية واملعلوماتية وتدبير 

املوا3د البشرية؛

اإلمتياز  ومنح  وتفويت  استغالل 

امللكيات  كافة  باستغالل  الخاص 

الصناعية والفكرية؛

وعموما، جميع العمليات املتعلقة 

الشؤو0  أو  العقا3ات  أو  باملنقوالت 

التي  املالية  أو  والتجا3ية  الصناعية 

يمكن أ0 ترتشط بشكل مشاشر أو غير 

التي  أو  أعاله  الشركة  بهدف  مشاشر 

من شأنها تطوير وتنمية الشركة.

تا3يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس.

3أسمال الشركة:

مشلغ  في  الشركة  3أسمال  يحدد 

100 حصة  د3هم موزع إلى   10.000

من فئة 100 د3هم للحصة الواحدة.

التسيير:

الركراكي  عزيز  السيد  تعيي0  تم 

غير  ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محددة.

تبتدئ  للشركة:  املالية  السنة 

السنة املالية للشركة في فاتح يناير 

وتنتهي في متم دجنبر.

االحتياطي  إلى   5% األ3باح: 

الشاقي  الرصيد  ويخصص  القانوني، 

حسب قرا3 الشركاء.

تم تقييد الشركة بالسجل  ثانيا: 

بتما3ة  اإلبتدائية  باملحكمة  التجا3ي 

تحت عدد 225665 بتا3يخ 08 ما23 

2022 كما تم اإليداع القانوني بتا3يخ 

08 ما23 2022 تحت عدد .7628
للخالصة والتذكير

املسير

555I

FLASH ECONOMIE

EXPERT METAL 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

» EXPERT METAL SARL AU  «

شركـة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد 3أسمالها 

100.000د3هم

191 شا3ع الفوا3ات حي عادل 

الطابق 2 الحي املحمدي الدا3 

الشيضاء

3قم التقييد في السجل 
التجا3ي290887

الـتــأسـيـس

بالدا3  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم   06/02/2020 بتا3يخ  الشيضاء 

لشركة  األسا�صي  القانو0  تحرير 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد خاصيتها كالتالي :

 التسمية: 
 EXPERT METAL SARL AU 

الهدف : 
املشا3يع  تصميم  مكتب   •

الصناعية.
• إنجاز كافة املشا3يع الصناعية.

• هندسة املشا3يع الصناعية.
• و بصفة عامة، جميع العمليات 
التجا3ية, الصناعية, املالية, العقا3ية 
و الغير عقا3ية املتعلقة بصفة مشاشرة 
أو غير مشاشرة بالهدف االجتماعي أو 

التي تساهم في إنماء الشركة.
شا3ع   191  : االجتماعي  املقر 
الحي   2 الطابق  عادل  حي  الفوا3ات 

املحمدي -الدا3 الشيضاء . 
 املدة: 99 سنة.

100.000د3هم  الرأسمال: 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
عن  الحصص  سددت  د3هم   100
كاملها ووزعت على الشريك الوحيد :                                    
 1000 علوا0  محمد  السيد   -

حصة محر3ة .     
التسيير: عهد به ملدة غير محددة و 

بصالحيات مطلقة لسيد :             
السيد محمد علوا0 املقيم ب   -

22 بلوك 22 حي مراد - الشيضاء.
ٍالى22  يناير   1 من  السنة املالية: 

دجنبر.
الأل3باح : %5 لالحتياط القانوني و 
الشاقي إما يوزع أو ينقل أو يوضع تحت 
االحتياط حسشما يقر3ه الجمع العام. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ  بالدا3الشيضاء  التجا3ية 
3قم  تحت   22/02/2020

.00529882
من أجل التخليص و اإلشها3

556I

FLASH ECONOMIE

ADORAL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE ADORAL
شركة ذات مسؤوولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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3أسمالها: 50.000 د3هم

 مقرها اإلجتماعي: مركز تني0 غيات - 

اقليم اسفي

R.C N° : 6975

I.F : 25228229

العام  الجمع  ملقت�صى  تشعا 

ما23   01 بتا3يخ  املؤ3خ  اإلستثنائي 

2022 قر3

ADORAL قفل تصفية شركة-

السيدة  املصفية  ذمة  -إبراء 

لشطاقة  الحاملة  الحجاوزي  مريامة 

 H276022 3قم  الوطنية  التعريف 

كمصفية للشركة 

-التأكيد بإغالق التصفية

السجل  من  قيدنا  -شطب 

التجا3ي 3قمه 6975

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   09 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 222.

557I

FLASH ECONOMIE

SOLUTION FELAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOLUTION FELAH

 شركة ذات مسؤوولية محدودة

3أسمالها:100000 د3هم

 مقرها اإلجتماعي: 3قم 01 زنقة 02 

حي اساكا - خنيفرة

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

2009

املؤ3خ  الشركاء  قرا3  بمقت�صى 

بتا3يخ 22 دجنبر 2022 قر3

-حل الشركة

الشوزياني  ابراهيم  السيد  عي0 

كمصفي للشركة

 01 3قم  في  التصفية  مقر  حدد   

زنقة 02 حي اساكا - خنيفرة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 االبتدائية بخنيفرة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 87

558I

FLASH ECONOMIE

TRAYFIA 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

TRAYFIA
شركة ذات مسؤوولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3أسمالها:100000 د3هم

 مقرها اإلجتماعي: 2209 زنقة 20 
حي تاغالفت - مريرت

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
2929

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ بتا3يخ 04 فبراير 2022 قر3 ما 

يلي
من  الشركة  3أسمال  3فع   

100.000 د3هم إلى 500.000 د3هم
النظام  من   6 الفصل  تعديل 

األسا�صي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 االبتدائية بخنيفرة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 88
559I

Fiducia Agency Khouribga

 FIDUCIA AGENCY
KHOURIBGA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Fiducia Agency Khouribga
 AV MOULAY YOUSSEF, 02

 APPT 66 ، 25000، KHOURIBGA
املغرب

 FIDUCIA AGENCY KHOURIBGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 278 

تجزئة الزيتو0 شطر 2 - 25000 
خريشكة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.0582
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 28 أكتوبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -  2 شطر  الزيتو0  تجزئة   278«
 02« إلى  املغرب«  خريشكة   25000
شا3ع موالي يوسف شقة 66 25000 

خريشكة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
15 فبراير  االبتدائية بخريشكة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 222.

560I

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

MOTALBI TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عما3ة الشفاء الطابق 

الرابع الناظو3، 62000، الناظو3 
املغرب

 MOTALBI TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي القد2 

العروي الناظو3 62000 الناظو3 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22557

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 أكتوبر   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MOTALBI TRANS SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع نيابة عن اآلخرين.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 62000 الناظو3  العروي  القد2 

الناظو3 املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الطالبي  املختا3  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 1000  : الطالبي  املختا3  السيد 

بقيمة 100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الطالبي  املختا3  السيد 

الناظو3 62000 الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الطالبي  املختا3  السيد 

الناظو3 62000 الناظو3 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 02 فبراير 

2022 تحت 3قم 200.
561I

Alassaire Juriconseil

DARSOLAR ENERGY
إعال0 متعدد القرا3ات

Alassaire Juriconseil
 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62
 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa
 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc
DARSOLAR ENERGY »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 

 Bb Zerktouni, 2éme Étage
 Casablanca ,06 - - ِCasablanca

.Maroc
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.406051

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تم اتخاذ 

القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :2- 3قم  قرا3 
برأ2  100حصة  بيع  إتمام  مايلي: 
نادية  للسيدة  مملوكة  الشركة  مال 
العلمي زوجة العلمي لصالح السيد 

إسماعيل العلمي.
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على  ينص  الذي   :  2- 3قم  قرا3 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
مسؤوولية  ذات  شركة  إلى  للشركة 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

واعتماد نظام أسا�صي جديد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 3قم  بند 
التأسيس،  عند   : املساهمات  مايلي: 
تم تزويد الشركة بمشلغ نقدي قد3ه 

100.000 )مائة ألف( د3هم.
على  ينص  الذي   :7 3قم  بند 
مال  3أ2  يشلغ   : املال  3أ2  مايلي: 
الشركة 100.000 )مائة ألف( د3هم، 
)ألف( حصة من   1.000 مقسمة إلى 
مكتتشة  د3هم لكل منها،  )مائة(   100
ملكيتها  تعود  بالكامل،  ومدفوعة 

بالكامل للشريك الوحيد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 6076.
562I

fidumara

DOMANTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidumara
 av almasira 2er etage 2082
 amal 5 rabat ، 20050، rabat

maroc
DOMANTIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 
58 زنقة واد سشو اكدال الرباط - 

10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

258205
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMANTIC
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة واتصاالت.
عنوا0 املقر االجتماعي : عما3ة 58 
زنقة واد سشو اكدال الرباط - 10000 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
50 حصة   : السيد خليل برحاوي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد عشد اللطيف النجا3ي : 50 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  برحاوي  خليل  السيد 
 46050 الرياض  حي   7 بلوك   222

اسفي املغرب.
النجا3ي  اللطيف  عشد  السيد 
عنوانه)ا( الدا3 الحمرة زنقة تو3اسي0 

3قم 222 سال 11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برحاوي  خليل  السيد 
 46050 الرياض  حي   7 بلوك   222

اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222295.
562I

A2CONSEILS

SOLUTIONS FOR PROJECTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

A2CONSEILS
 Rue Al Farabi, Résidence Al

 Farabi,0° Etage, N° 20 Tanger،
90000، TANGER MAROC

 SOLUTIONS FOR PROJECTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
الفا3ابي اقامة الفا3ابي الطابق 4 

3قم 14 - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.200805

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   22 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

اوغزا  هشام  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

بتا3يخ  بويعيجي  الشعيري  ياسمينة 

22 أكتوبر 2022.

اوغزا  هشام  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

 22 محمد الشعيري بويعيجي بتا3يخ 

أكتوبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نونبر   22 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208276.

564I

FIDU ALIMTYAZ

 STE LOTS BENHAMI ET

CONSORTS SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

FIDU ALIMTYAZ
22َ زنقة ، عشد الكريم بن جلو0 

مكاتب أشرف، مكتب 14 الطابق 2 

FES MAROC ،20000 ، 2فا

 STE LOTS BENHAMI ET

CONSORTS SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

 MEKNES :وعنوا0 مقرها االجتماعي

 ROUTE D›AGOURAI FERME

 BENHAMI HOUCINE - 20000

فا2 املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.20767

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تم اتخاذ 

القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 

محر3  توثيقي  عقد  بموجب  مايلي: 

بديوا0 األستاذة كتاني مجيدة موثقة 

تمت   2022 دجنبر   22 بفا2 بتا3يخ 

وفاة املرحوم   : املصادقة على ما يلي 

املرحومة  وزوجته  الكرافص  محمد 

خديجة الكرافص

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

محمد  املرحوم  و3ثة  على  املوافقة 

الكرافص وزوجته املرحومة خديجة 

الكرافص 

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

وفاة املرحوم أحمد اإلد3ي�صي 

قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

أحمد  املرحوم  و3ثة  على  املوافقة 

اإلد3ي�صي 

على  ينص  الذي   :5 3قم  قرا3 

بيع مجموع حصص الشركة  مايلي: 

اململوكة للسادة الكرافص علي، بهية 

لفائدة السيد عشد   ، نزهة ونادية   ،

الواحد الجابري وو3ثة املرحوم أحمد 

اإلد3ي�صي٠

قرا3 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

تعيي0 السيد محمد   CIN:C525225

االد3ي�صي CIN:U2025 و السيد عشد 

مسيرين  بصفتهم  الجابري  الواحد 

للشركة

قرا3 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

اعادة تقسيم 3أسمال الشركة

قرا3 3قم 8: الذي ينص على مايلي: 

التسيير لفائدة املرحوم محمد  إبراء 

الكرافص

قرا3 3قم 9: الذي ينص على مايلي: 

تم تعديل القانو0 األسا�صي 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانو0 األسا�صي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   09 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 087.
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AMOURI CONSULTING

TAFIPAL SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

20000، FES MAROC

TAFIPAL SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: مكتب 
3قم 02 3قم 5 عما3ة 50 طريق عي0 

سمي0 حي النخيل - 20000 فا2 

املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.51779

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 26 نونبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على بيع األسهم

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

اإلقرا3 عن تحرير 3أ2 املال

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

التنازل عن حق امليزة في االشتراك 

قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

اإلقرا3عن الرفع من 3أ2 املال

قرا3 3قم 5: الذي ينص على مايلي: 

تغيير النظام األسا�صي

قرا3 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

اعتماد القواني0 املحدثة

قرا3 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

صالحيات الشكليات

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على بيع األسهم

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

اإلقرا3 عن تحرير 3أ2 املال

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

التنازل عن حق امليزة في االشتراك 

بند 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

اإلقرا3عن الرفع من 3أ2 املال.

بند 3قم 5: الذي ينص على مايلي: 

تغيير النظام األسا�صي

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

اعتماد القواني0 املحدثة

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

صالحيات الشكليات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 899.

566I

Fiduciaire jazouli mohammed

MAGIC HOME 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شا3ع ابو بكر الصديق فا2، 

20000، فا2 املغرب

 MAGIC HOME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املتجر 
3قم 2 ، قطعة 66 ، تجزئة بنيس 

املحمدية ، شا3ع محمد الساد2 

20000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

72627

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGIC HOME

النجا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشبية

أعمال مختلفة.

املتجر   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

بنيس  تجزئة   ،  66 قطعة   ،  2 3قم 

الساد2  محمد  شا3ع   ، املحمدية 

20000 فا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة   : السيد اللشا3 نبيل 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 17 عنوانه)ا(  نبيل  اللشا3  السيد 

شا3ع 22 حي بنسليما0 ضهر الخميس 

20000 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 17 عنوانه)ا(  نبيل  اللشا3  السيد 

شا3ع 22 حي بنسليما0 ضهر الخميس 

20000 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2226.

567I

IMPEXTRONIC

IMPEXTRONIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMPEXTRONIC

 Appt 8 rue moulay ahmed ;20

 loukili, Hassan, Rabat ، 20020،

rabat maroc

IMPEXTRONIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 20APPT وعنوا0 مقرها اإلجتماعي

 8 RUE MOULAY AHMED

 LOUKILI HASSAN RABAT -

20000 RABAT MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

257292

 01 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPEXTRONIC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ACHAT VENTE DE MATERIEL

 ELECTRONIQUE TEL

.ACCESSOIRES ET AUTRES

 20APPT : عنوا0 املقر االجتماعي

 8 RUE MOULAY AHMED

 LOUKILI HASSAN RABAT -

.20000 RABAT MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   NASSIH : 500 السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

بقيمة   NASSIH : 200 السيد 

100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 290 عنوانه)ا(   NASSIH السيد 

 OLM SOUISSI 20280 RABAT

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 290 عنوانه)ا(   NASSIH السيد 

 OLM SOUISSI 20280 RABAT

MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222620.

568I
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مكتب املتني للمحاسشة و التدبير

COMATP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب املتني للمحاسشة و التدبير
ساحة نفا3ا 2 اقامة سا0 

فرانسيسكو - ط 2 3قم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

COMATP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع ولي 
العهد إقامة دا3 الفرح 2، الطابق 2 

شقة 3قم 64 - . طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.80907

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 07 فبراير 2020 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الفرح  دا3  إقامة  العهد  ولي  »شا3ع 
64 - . طنجة  2، الطابق 2 شقة 3قم 
ابن  يوسف  »شا3ع  إلى  املغرب« 
إقامة  3ضا،  3شيد  وشا3ع  تاشفي0 
طنجة   .  -  6 الدهبي شقة  الساحل 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 250886.
569I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

TIKIDA SOUSS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
TIKIDA SOUSS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 222 
مكتب 3قم 5 و 6 الطابق الثالث 

بلوك 25 شا3ع تطوا0 الحي املحمدي 
اكادير  - 80000 اكادير  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
50509

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIKIDA SOUSS SARL
تجهيز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
علف  و  الخروب  محصول  تثمي0  و 

املاشية
املنتجات  تسويق  و  توزيع   -

الغذائية و علف املاشية 
- توزيع و تسويق الشذو3 و االسمدة 

و منتجات الصحة النشاتية 
منتجات  تصدير  و  استراد   -
الخروب و املنتجات الغذائية و علف 

املاشية 
- الز3اعة العضوية 

.عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 222 
الثالث  الطابق   6 و   5 3قم  مكتب 
بلوك 25 شا3ع تطوا0 الحي املحمدي 

اكادير  - 80000 اكادير  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : الرحيم  عشد  الخنشوبي  السيد 

500 بقيمة 100 د3هم.
السيد بنعيشة عمر : 500 بقيمة 

100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عشد  الخنشوبي  السيد 
االدا3ي  الحي  زنقة طنجة  عنوانه)ا( 
الخميسات   15000 الخميسات 

املغرب.
السيد بنعيشة عمر عنوانه)ا( فيال 
3قم 228 تجزئة النسيم الدا3الشيضاء 

20000 الدا3الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عشد  الخنشوبي  السيد 
االدا3ي  الحي  زنقة طنجة  عنوانه)ا( 
الخميسات   15000 الخميسات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208592.
570I

tensiftconsultant

PNEUMATIQUE NOUMRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عما3ة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46000، آسفي املغرب
 PNEUMATIQUE NOUMRI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها االجتماعي كيلوميتر6 
طريق كزولة خط ازكا0 - 46000 

اسفي املغرب.
تغيير تسمية الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
10771

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
 2022 دجنبر   01 في  املؤ3خ 
من  الشركة  تسمية  تغيير  تم 
إلى   »PNEUMATIQUE NOUMRI«

. »PETRO ANNASR«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   28 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 2682.
571I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

ABWABONA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 26 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 0,
 Appartement 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
ABWABONA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 شا3ع 

الجزائر - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.25579

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

01 دجنبر 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

3أسمالها  مشلغ   ABWABONA

مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000

اإلجتماعي 22 شا3ع الجزائر - 60000 

عدم وجود   : وجدة املغرب نتيجة ل 

أي نشاط.

و حدد مقر التصفية ب 22 شا3ع 

الجزائر - 60000 وجدة املغرب. 

و عي0:

و  ا3كيك  احمد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( شا3ع يعقوب املنصو3 زنقة 
كربالء 3قم 40 60000 وجدة 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   14 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 529.

572I

LZ EXPERTS

DC PARTNERS
إعال0 متعدد القرا3ات

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

DC PARTNERS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 227 شا3ع 

ابراهيم الروداني إقامة الفتح، الدا3 

الشيضاء - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5336

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.522282
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 20 يناير 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
للسيد  عائدة  حصة   50 تفويت 
السيد  لصالح  يحياوي  3امي  أسامة 

كريم العلوي فا23
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد أسامة 3امي يحياوي 

من مهامه كمسير
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
فا23  العلوي  كريم  السيد  تعيي0 

مسيرا وحيًدا للشركة
قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحويل شكل الشركة إلى شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤوولية 

الوحيد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  بند 
تقر3 تحديث الشكل القانوني  مايلي: 
ذات  شركة  شكل  على   ، للشركة 
مسؤوولية محدودة مع مساهم واحد
بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 
ساهم السيد كريم نقًدا في الشركة 

بقيمة إجمالية قد3ها 10000 د3هم
بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
 10000 بمشلغ  املال  3أ2  تحديد 
 100 100 سهم،  د3هم، مقسًما على 
بالكامل  مكتتب  سهم  لكل  د3هم 
ومدفوع بالكامل ومخصص للشريك 
مساهمته  مع  يتناسب  بما  الوحيد 
نتمي للسيد كريم العلوي  100 جزء 

فا23
بند 3قم 14: الذي ينص على مايلي: 
العلوي  كريم  السيد  الشركة  يدير 
الحسابات  تشغيل  ويتم  فا23 
الوحيد  بالتوقيع  للشركة  املصرفية 
في  فا23.  العلوي  كريم  للسيد 
وكذلك   ، الثالثة  األطراف  مواجهة 
الخاصة  أو  العامة  اإلدا3ات  جميع 
 ، االئتمانية  املؤسسات  وجميع 
أوسع  ولديه  الشركة  املدير  يمثل 

الصالحيات للتصرف باسمها وتنفيذ 
جميع األعمال املتعلقة بالغرض منها.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822220.
572I

LZ EXPERTS

TIJARI Consulting
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
TIJARI Consulting شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو3 
التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 28 شا3ع 
القوات املسلحة امللكية الدو3 الثاني 

مكتب 22 و 22 - 20000 الدا3 
الشيضاء املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.227502
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 نونبر   22 املؤ3خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
3أسمالها  مشلغ   TIJARI Consulting
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
اإلجتماعي 28 شا3ع القوات املسلحة 
امللكية الدو3 الثاني مكتب 22 و 22 - 
الدا3 الشيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : اإل3ادة املشتركة للشركاء.
و حدد مقر التصفية ب برومولي0, 
زاوية  كنزة  إقامة  ا3كاشو0  شا3ع   2
141 شا3ع املقاومة طابق 1 - 20000 

الدا3 الشيضاء املغرب. 
و عي0:

و  املدكو3ي  منى  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 4 زقاق لي بوت أنفا 20000 
)ة(  كمصفي  املغرب  الشيضاء  الدا3 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822022.

574I

Global Infobel

STE NITROTECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Global Infobel

 N°95 2 émé étage lotissement

alhouda ، 8000، Agadir Maroc

STE NITROTECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : محل 3قم 

26 قيسا3ية بوطالبي ايت ملول ايت 

ملول 80000 انزكا0  املغرب .

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.29022

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تقر3 حل 

ذات  شركة   STE NITROTECH

3أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000

قيسا3ية   26 3قم  محل  اإلجتماعي 

بوطالبي ايت ملول ايت ملول 80000 

الخسائر  ل-  نتيجة  املغرب  انزكا0  

املتوالية و العجز عن االستمرا3 .

و عي0:

السيد)ة( صالح  ناجي و عنوانه)ا( 

3قم 17 تجزئة فا3وكي تيزنيت 80000 

تيزنيت املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتا3يخ 22 فبراير 2022 وفي محل 3قم 

26 قيسا3ية بوطاليبي ايت ملول ايت 

ملول 80000 انزكا0 املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بانزكا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 445.

575I

Global Infobel

STE TRANS P2

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Global Infobel

 N°95 2 émé étage lotissement

alhouda ، 8000، Agadir Maroc

STE TRANS P2 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : حي 

عشاق لقليعة ايت ملول ايت ملول 

80000 انزكا0 املغرب.

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.19595

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3   2022 فبراير   25 في  املؤ3خ 

ذات  شركة   STE TRANS P2 حل 

3أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000

ايت  لقليعة  عشاق  حي  اإلجتماعي 

انزكا0   80000 ملول  ايت  ملول 

و  املتوالية  اللخسائر  نتيجة  املغرب 

عجر االستمرا3 .

و عي0:

السيد)ة( حسن  الوالي و عنوانه)ا( 

ملول  ايت  القليعة  مو3يس  حي 

املغرب كمصفي  ملول  ايت   80000

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتا3يخ 25 فبراير 2022 وفي حي عشاق 

القليعة ايت ملول ايت ملول 80000 

انزكا0 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بانزكا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 446.

576I
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louardi compta

COMPTOIR SAISS PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
3قم 26 زنقة عشا2 املسعدي مكتب 

3قم 5 املدينة الجديدة فا2 ، 

20000، فا2 املغرب

COMPTOIR SAISS PRO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 

البسايس عي0 الشقف موالي 

يعقوب فا2 - 26222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

72205

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPTOIR SAISS PRO

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء  ادوات  شراء  و  بيع   . الشناء 

والتصدير و االستراد .

دوا3   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

موالي  الشقف  عي0  البسايس 

يعقوب فا2 - 26222 فا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : املنصو3ي  انو3  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد انو3 املنصو3ي عنوانه)ا( 
موالي  الشقف  عي0  البسايس  دوا3 
فا2   26222 يعقوب فا2  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد انو3 املنصو3ي عنوانه)ا( 
موالي  الشقف  عي0  البسايس  دوا3 

يعقوب فا2 26222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 795.
577I

COMPTE A JOUR

 ADGHIR YASSIN
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5272 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 ADGHIR YASSIN TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي تاويمة 
الزنقة 5 3قم 49 الناظو3 - 62000 

الناظو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22722
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ADGHIR YASSIN TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمتعة الغير املرفقة
الصعيدين  على  الشضائع  نقل 

الوطني والدولي لحساب الغير
االستيراد والتصدير

عنوا0 املقر االجتماعي : حي تاويمة 
 62000  - الناظو3   49 3قم   5 الزنقة 

الناظو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : اذغير  العزيز  عشد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد محمد كرومي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد العزيز اذغير عنوانه)ا( 
الناظو3   49 5 3قم  حي تاويمة الزنقة 

62000 الناظو3 املغرب.
عنوانه)ا(  كرومي  محمد  السيد 
الناظو3  الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

62000 الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد العزيز اذغير عنوانه)ا( 
الناظو3   49 5 3قم  حي تاويمة الزنقة 

62000 الناظو3 املغرب
عنوانه)ا(  كرومي  محمد  السيد 
الناظو3  الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

62000 الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 01 ما23 

2022 تحت 3قم 220.
578I

شركة مروا0 كاش

مروان كاش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مروا0 كاش
قرية با محمد تاونات ، 25000، 

تاونات املغرب
مروا0 كاش شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي فياللة 
شا3ع موالي إبراهيم. قرية با محمد 

، تاونات - 25000 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2022

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

: مروا0  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كاش .

أداء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معامالت اإليرادات أو الدفع.

عنوا0 املقر االجتماعي : حي فياللة 

شا3ع موالي إبراهيم. قرية با محمد ، 

تاونات - 25000 تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مروا0  زعيط  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مروا0  زعيط  السيد 

حي فياللة شا3ع موالي إبراهيم. قرية 

تاونات   25000 تاونات   ، محمد  با 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مروا0  زعيط  السيد 

حي فياللة شا3ع موالي إبراهيم. قرية 

تاونات   25000 تاونات   ، محمد  با 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   22 االبتدائية بتاونات بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 200/2022 .

579I
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محمد الخطابي

شركة كار ميد ما
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمد الخطابي

شا3ع االندلس عما3ة االحشا2 

الطابق الثاني 3قم 08 ، 22000، 

الحسيمة املغرب

شركة كا3 ميد ما شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

شنكيط 3قم 05 الحسيمة - 22000 

الحسيمة الغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2609

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كا3 ميد ما.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات بدو0 سائق.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

شنكيط 3قم 05 الحسيمة - 22000 

الحسيمة الغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلمقدم  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 1000  : بلمقدم  محمد  السيد 

بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلمقدم  محمد  السيد 

 22000 الحسيمة  انزكا0  شا3ع   41

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد كلوج عنوانه)ا( حي 

مرموشة الحسيمة 22000 الحسيمة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 58.

580I

Fiducia Agency Khouribga

 COMPLEXE NAVAL
ALMOUGAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga

 AV MOULAY YOUSSEF, 02

 APPT 66 ، 25000، KHOURIBGA

املغرب

 COMPLEXE NAVAL

ALMOUGAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 469 حي 

السالم الوطية طانطا0 - 82000 

طانطا0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

6062

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 COMPLEXE NAVAL  :

.ALMOUGAR

 ATELIERS : غرض الشركة بإيجاز

DE REPPARATION NAVAL

 CONSTRUCTION DE

.BATEAU

حي   469  : عنوا0 املقر االجتماعي 

 82000  - طانطا0  الوطية  السالم 

طانطا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : مريد  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : مريد  القاد3  عشد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة .

 CHERQI IMPORT الشركة 

SARL.AU : 2.000 حصة بقيمة 100 

د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مريد  مصطفى  السيد 

طانطا0   82000 حي السالم الوطية 

املغرب.

السيد عشد القاد3 مريد عنوانه)ا( 

حي الوازيس الوطية 82000 طانطا0 

املغرب.

 CHERQI IMPORT الشركة 

الرازي  زنقة  عنوانه)ا(   SARL.AU

 70000 املر�صى   2 شقة   2 عما3ة 

العيو0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مريد  مصطفى  السيد 

طانطا0   82000 حي السالم الوطية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطانطا0 بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 114.

582I

ASMAE DRODERIE

ASMAE BRODERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAE DRODERIE
 DOUAR IGLI AIT OUAFQUA

 CERCLE DE TAFRAOUT TIZNIT
، 85080، TIZNIT MAROC

ASMAE BRODERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 اكلي 
جماعة ايت وفقا - 85080 تيزنيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

5222
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASMAE BRODERIE
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التصدير  واالحدية،  االلبسة 
واالستراد جميع انواع التجا3ة الحرة .
عنوا0 املقر االجتماعي : دوا3 اكلي 
تيزنيت   85080  - وفقا  ايت  جماعة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : العسري  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيدة أسماء أكراي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العسري  أحمد  السيد 
السوالم  حد  الفضل  تجزئة   26

26002 حد السوالم املغرب.
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عنوانه)ا(  أكراي  أسماء  السيدة 
السوالم  حد  الفضل  تجزئة   26

26002 حد السوالم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العسري  أحمد  السيد 
السوالم  حد  الفضل  تجزئة   26

26002 حد السوالم املغرب
عنوانه)ا(  أكراي  أسماء  السيدة 
السوالم  حد  الفضل  تجزئة   26

26002 حد السوالم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2022 تحت 3قم -.
582I

مكتب املتني للمحاسشة و التدبير

NAIMSA TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املتني للمحاسشة و التدبير
ساحة نفا3ا 2 اقامة سا0 

فرانسيسكو - ط 2 3قم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

NAIMSA TEXTILE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

موالي يوسف, إقامة باهيا,املحل 
3قم 1 - . طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
225225

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAIMSA TEXTILE

لقيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلية  التجا3ة  عمليات  بجميع 

أنواع  لجميع  وتصدير  واستيراد 

لالستخدام  واملفروشات  األثاث 

املواد  جميع  وكذلك  واملنهي،  املنزلي 

والسلع  واملنتجات  والشضائع  الخام 

واملواد الغذائية بكل أنواعها.املتاجرة 

كانت  األشكال سواء  من  بأي شكل 

للمنتجات  بالتجزئة  أو  بالجملة 

أعاله.التمثيل  املذكو3ة  واألشياء 

مجال  في  والسمسرة  والعمولة 

أعاله،وبشكل  املذكو3ة  املنتجات 

الصناعية  االنشطة  جميع  أعم، 

والتجا3ية واملالية واملدنية والعقا3ية 

التي قد تتعلق بشكل مشاشر أو غير 

أعاله  إليها  املشا3  باألنشطة  مشاشر 

أو بأي نشاط مماثل أو ذا صلة من 

املحتمل أ0 يعزز تطوير الشركة..

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

موالي يوسف, إقامة باهيا,املحل 3قم 

1 - . طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : لخضر  الواحد  عشد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لخضر  الواحد  عشد  السيد 

بيتش  ما3ينا  مجمع   26 عنوانه)ا( 

الطابق الثالث شقة 3قم 22 . املضيق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أمال أزاد عنوانه)ا( شا3ع 

 4 القاهرة  عما3ة  الخامس  محمد 
الطابق 5 3قم 19 . تطوا0 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252588.

582I

LZ EXPERTS

YAZOU CAR
إعال0 متعدد القرا3ات

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
YAZOU CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 40 شا3ع 
فيدي خليفة الدو3 1 الشقة 3قم 

6 - - الدا3 الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.000297

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 07 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
قر3 املجلس العام يوم 07/02/2022 
مملوكة  حصص   2500 تفويت 
للسيد عثما0 العربي حصرًيا لصالح 
 ، DIWAN ATTADBIR SARL شركة
و تفويت 2500 حصة مملوكة للسيد 
لصالح  ملسيفربالتساوي  أسامة 
حصة  السيد محمد مفيد أي2250 
 2250 الدين الحطاب  والسيد عالء 

حصة
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
قدم السيد عثما0 العربي استقالته 

من منصشه كمسير للشركة
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد  تعيي0  العام  قر3املجلس 
محمد اد القايد كمسير وحيد جديد 

للشركة
على  ينص  الذي   :4 3قم  قرا3 
الذي  التوقيع  تعديل  قرا3  مايلي: 
الشنوك  مع  املفعول  سا3ي  سيكو0 
بالتوقيع  األخرى  املالية  واملؤسسات 
اد  محمد  السيد  للمسير  املشترك 

القايد والسيد عشد الحميد حشوبي
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 3قم  بند 
 DIWAN ATTADBIR شركة  مايلي:  
 250.000.00 بمشلغ  ساهمت   SARL
بمشلغ  مفيد  محمد  السيد   • د3هم 

عالء  السيد   • د3هم   225،000.00
 225،000.00 الدين الحطاب بمشلغ 

د3هم 
بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم توزيع 3أ2 مال الشركة على النحو 
 DIWAN ATTADBIR التالي: • شركة
 • حصة   2500 بـ  تساهم   SARL
 • حصة   2250 السيد محمد مفيد 
الحطاب  الدين  عالء  محمد  السيد 

2250حصة 
على  ينص  الذي   :14 3قم  بند 
مايلي: مسير الشركة هوالسيد محمد 

اد القايد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820002.
580I

cabinet idrissi

STE PALAIS DE SANDWICH
إعال0 متعدد القرا3ات

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 22

20000، fes maroc
 STE PALAIS DE SANDWICH
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: سينو3 6 
ملعب الخيل تجزئة سينو3 قطعة 

46 - 20000 فا2 املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.65892

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 يناير   25 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد أمي0 صالح باع جميع أسهمه 

للسيد حمزة العلوي بن هاشم
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد أمي0 صالح باع جميع أسهمه 
اي  هاشم  بن  العلوي  للسيد حمزة 

250 سهم.
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بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة دات املسؤولية املحدودة 

املحدودة  املسؤولية  دات  لشركة 

دات الشريك الوحيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية بفا2 بتا3يخ 26 يناير 2022 

تحت 3قم 008/2022.

585I

النملي عشد العزيز

 M.F.B MDAGHRI FILALI

BEKKALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

النملي عشد العزيز

مكاتب 3ياض السالم تجزئة املطاحن 

االد3يسية شا3ع الجيش امللكي 

الطابق 4 مكتب 16 ، 20000، فا2 

املغرب

 M.F.B MDAGHRI FILALI

BEKKALI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 19 زنقة 

عشد العزيز بوطالب شقة 1 م.ج - 

20000 فا2 املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.49917

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3   2022 أبريل   28 في  املؤ3خ 

 M.F.B MDAGHRI FILALI حل 

املسؤولية  ذات  شركة   BEKKALI

 500.000 3أسمالها  مشلغ  املحدودة 

 19 اإلجتماعي  د3هم وعنوا0 مقرها 
زنقة عشد العزيز بوطالب شقة 1 م.ج 

- 20000 فا2 املغرب نتيجة لوقف 

نهائي للنشاط.

و عي0:

و  الشقالي  ياسي0  السيد)ة( 
عنوانه)ا( زنقة 2 3قم 79 حي أمل عي0 

ها3و0 20000 فا2 املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   19 وفي   2022 أبريل   28 بتا3يخ 
 - م.ج   1 بوطالب شقة  العزيز  عشد 

20000 فا2 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   11 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 0070/2022.

586I

DAR ID SALAH

دار اد صالح
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAR ID SALAH
 MAG 2 DR DERB OUIRGANE
 ASNI EL HAOUZ MAG 2 DR
 DERB OUIRGANE ASNI EL

 HAOUZ، 02272، MARRAKECH
MAROC

دا3 اد صالح شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محل ١ 
دوا3 د3ب وأ3كا0 اسني الحوز مراكش 

02272 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
220077

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 أكتوبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
دا3 اد   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

صالح.
نزل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.
 ١ محل   : عنوا0 املقر االجتماعي 
دوا3 د3ب وأ3كا0 اسني الحوز مراكش 

02272 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 25.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 
د3هم، مقسم كالتالي:

 250  : السيد مصطفى اد صالح 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

صالح  اد  مصطفى  السيد 
اسني  وأ3كا0  د3ب  دوا3  عنوانه)ا( 

الحوز 02272 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
صالح  اد  مصطفى  السيد 
اسني  وأ3كا0  د3ب  دوا3  عنوانه)ا( 

الحوز 02272 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 229259.

587I

EXPERTUS

ENTREPRISE ELHALLAOUI
إعال0 متعدد القرا3ات

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 88
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc
 ENTREPRISE ELHALLAOUI

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 

بروفا0 و زنقة بابوم حي املحطة 
الطابق الثالث 3قم 22 مكتب 2 - 

20000 الدا3الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.228922

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 يناير   22 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
كشيتال  نماء  شركة  قشول  مايلي: 
ش.م.م املسجلة في السجل التجا3ي 
 522522 3قم  تحت  للدا3الشيضاء 

كشريك جديد في الشركة.

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

حصص  بجميع  الشركاء  مساهمة 

كشيتال  نماء  شركة  لفائدة  الشركة 

ش.م.م .

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم من 1 إلى 26: الذي ينص 

مراجعة النظام األسا�صي  على مايلي: 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820605.

588I

العيو0 استشا3ات

BELHAST SNC
شركة التضامن
تفويت حصص

العيو0 استشا3ات
3قم 22 شا3ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو0 املغرب

BELHAST SNC شركة التضامن

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 222 

حي القد2 تجزئة عصام صوفيا - 

70000 العيو0 املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.5209

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   20 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

عشد هللا مرير  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   222

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

يناير   20 بتا3يخ  هللا  حي  السالك 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   04 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 278.

589I
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Alassaire Juriconseil

DARSOLAR ENERGY
إعال0 متعدد القرا3ات

Alassaire Juriconseil
 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62
 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa
 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc
DARSOLAR ENERGY »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 46, 
 Bb Zerktouni, 2éme Étage
 Casablanca  - - Casablanca

.Maroc
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.406051

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 29 دجنبر 2022 تم اتخاذ 

القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
بمقدا3  الشركة  مال  3أ2  زيادة   -
لشريك  محجوز  د3هم   2.000.000
الوحيد بالشركة، وبذلك يرتفع 3أ2 
د3هم   100.000 من  الشركة  مال 
إلى  مقسمة  د3هم   2.500.000 إلى 
 100 اسمية  بقيمة  حصة   25.000

د3هم
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
من النظام   7 و   6 تعديل املادتي0   -

األسا�صي للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 
خالل تأسيس الشركة،  املساهمات: 
قد3ه  نقدي  بمشلغ  املساهمة  تم 
100.000 )مائة ألف( د3هم. بموجب 
أحكام قرا3ات املساهم الوحيد في 29 
تمت زيادة 3أ2 املال   ،2022 دجنبر 
)ثالثة   2.000.000 بمشلغ  الشركة 
ماليي0 وأ3بعمائة ألف( د3هم لينتقل 
د3هم إلى  )مائة ألف(   100.000 من 
2.500.000 )ثالثة ماليي0 وخمسمائة 
ألف( د3هم عن طريق الزيادة في 3أ2 
)ثالثة   2.000.000 املال بمشلغ قد3ه 

ماليي0 وأ3بعمائة ألف( د3هم، محر3ة 

كتعويض عن دين مستحق للشريك 

الوحيد اتجاه الشركة. 

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
مال  3أ2  تحديد  تم  املال:  3أ2 

)ثالثة   2.500.000 مشلغ  في  الشركة 

د3هم،  ألف(  وخمسمائة  ماليي0 
مقسمة إلى 25.000 )خمسة وثالثو0 

ألف( حصة بقيمة 100 )مائة( د3هم 

مكتتشة ومدفوعة  للحصة الواحدة، 

بالكامل  ملكيتها  تعود  بالكامل، 

للشريك الوحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 6076.

590I

fiduazizi

DELTRASUD
إعال0 متعدد القرا3ات

fiduazizi

شا3ع عمر املختا3 حي القد2 شا3ع 

عمر املختا3 حي القد2، 7000، 

العيو0 املغرب

DELTRASUD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع 

االمير موالي عشد هللا زنقة تيلوم 

العما3ة 2 الطابق االول الشقة 02 

شا3ع االمير موالي عشد هللا زنقة 

تيلوم العما3ة 2 الطابق االول الشقة 

02 70000 العيو0 املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.25007

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تم اتخاذ 

القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 3قم  قرا3 
مايلي: -02 3فع 3ا2 مال الشركة من 

100000 د3هم الى 1000000 د3هم 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :07 3قم  بند 

مايلي: -07 3فع 3ا2 مال الشركة من 

100000 د3هم الى 1000000 د3هم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   20 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 0026/2022.

591I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

EMSYS SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 Angle Bd Teldi et Rue de

Marrakech – Q.I. Agadir Maroc

« EMSYS SARL «

املقـر االجتـمـاعي :الطابق السفلي 3قم 

46 حي الوفاق بنسركاو اكادير 

السجل التجا3ي 3قم : 22922

العام  الجمع  عقد  بمقت�صى 

  25/02/2022 بتا3يخ  االستثنائي 

 « لشركة  الوحيد  قر3الشريك 

EMSYS SARL » مايلي :                               

تفويت الحصص االجتماعية :

-فوت السيد صابري عشد الحاق 

للسيد  اجتماعية  حصة   000  10

3ماني هشام

تعيي0 السيد 3ماني هشام مسير 

وحيد لشركة و ملدة غير محدودة 

تغيير االمضاء الشنكي 

لشركة  االسا�صي  القانو0  تنقيح 

لشريك  محدودة  مسؤوولية  ذات 

وحيد 

االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 

لـدى  الضشط  بكتـابـة  القـانـونـي 

املحكـمـة التجا3ية باكادير تحت 3قم 

208772 بتـا3يخ 02/02/2022 

تم التعديل في  السجل التجا3ي: 

السجل التجا3ي للمحكمة التجا3ية 

بتا3يخ   728 3قم  تحت  باكادير 

02/02/2022
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

592I

FIDICOM

STE TUBO STAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 20 RUE BERLIN
 ZOHOUR 2 FES FES، 20000،

FES MAROC
STE TUBO STAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 67 
الحي الصناعي القطب الحضا3ي 

3ا2 املا عي0 الشقف - 20000 فا2 
املغرب.

3فع 3أسمال الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.59262
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 فبراير   02 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
»600.000 د3هم« أي من »250.000 
عن  د3هم«   950.000« إلى  د3هم« 
إدماج احتياطي أو أ3باح أو   : طريق 

عالوات إصدا3 في 3أ2 املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 872.

592I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

FOOD92 SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 Angle Bd Teldi et Rue de

Marrakech – Q.I. Agadir Maroc
« FOOD92 SARL «

املقـر االجتـمـاعي :3قم 674 شا3ع 
محمد الفا�صي حي السالم اكادير 

السجل التجا3ي 3قم : 28277
العام  الجمع  عقد  بمقت�صى 
  00/02/2022 بتا3يخ  االستثنائي 
لشركة   الوحيد  قر3الشريك 

FOOD92 SARL  مايلي :       
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 تفويت الحصص االجتماعية :
-فوت السيد السو�صي أحمد 500 
حصة اجتماعية للسيد خالف خليل

    -فوت السيد خالف هشام 500 
حصة اجتماعية للسيد خالف خليل
هشام  خالف  السيد  استقالة 
والسيد السو�صي أحمد من منصشيهما 

كمسيرين للشركة
تعيي0 السيد خالف خليل مسير 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة 
تغيير االمضاء الشنكي 

لشركة  االسا�صي  القانو0  تنقيح 
لشريك  محدودة  مسؤوولية  ذات 

وحيد
االيـداع  تـم  ألقانوني  االيـداع 
لـدى  الضشط  بكتـابـة  القـانـونـي 
املحكـمـة التجا3ية باكادير تحت 3قم 

208620 بتـا3يخ 27/02/2022 
تم التعديل في  السجل التجا3ي: 
السجل التجا3ي للمحكمة التجا3ية 
بتا3يخ   580 3قم  تحت  باكادير 

27/02/2022
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك
594I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

HM PRO SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
HM PRO SERVICES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 3قم 
5222 الحي املحمدي أكادير - 80000 

أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

50609
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 HM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRO SERVICES SARL

و  بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة معدات التنظيف

- مزود الخدمات املتنوعة

- التجا3ة في أدوات مختلفة

- خدمات التنظيف

االدوات  و  الحراسة  و  البستنة   -

املختلفة.

تسويق  و  تصدير  و  استيراد   -

و  الحديد  و  الخشب  أنواع  جميع 

الكيماويات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - أكادير  املحمدي  الحي   5222 3قم 

80000 أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : حسناء  بوشهشا  السيدة 

بقيمة 100 د3هم.

السيدة بوشهشا مريم : 500 بقيمة 

100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بوشهشا حسناء عنوانه)ا( 

فيال النظاف شا3ع الحسن 2 ح ص 

أكادير 80000 أكادير املغرب.

عنوانه)ا(  مريم  بوشهشا  السيدة 
حي القد2 أكادير  بلوك أ2   78 3قم 

80000 أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بوشهشا حسناء عنوانه)ا( 

فيال النظاف شا3ع الحسن 2 ح ص 

أكادير 80000 أكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208700.

595I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MY TRAITEUR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
MY TRAITEUR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 46 
شا3ع عشد الرحما0 الحضيكي حي 
املسيرة أكادير  - 80000 أكادير  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

50661
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TRAITEUR SARL
ممو0   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت 
االنشاء   : الحفالت  تنظيم   -
التنشيط,  الحفالت,  تخطيط  و 

املؤثرات الصوتية و الضوئية
- تسيير قاعة الحفالت 

- التنظيم واالشراف على عروض 
التنشيط واالحدات الرياضية.

 46 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 
حي  الحضيكي  الرحما0  عشد  شا3ع 
أكادير    80000  - أكادير   املسيرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد وهبي محمد توفيق 

بقيمة 100 د3هم.

 500  : سكينة  لشيض  السيدة 
بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

توفيق  محمد  وهبي  السيد 
تيليال  حي   1767 3قم  عنوانه)ا( 
أكادير   80000 أكادير  تيكيوين 

املغرب.
السيدة لشيض سكينة عنوانه)ا( 
2920حي تيليال تيكيوين أكادير  3قم 

80000 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
توفيق  محمد  وهبي  السيد 
تيليال  حي   1767 3قم  عنوانه)ا( 
تيكيوين أكادير 80000 أكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208755.
596I

Cke Consulting

 SASSENACH GOLF
SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Cke Consulting
 boulvard mohamed ,22

 zerktounia, Résidence Al Borj,
 6éme étage, casablanca ،
20000، casablanca maroc

 SASSENACH GOLF SERVICES
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 
الشنفسج إقامة الزيتونة الطابق 
2 3قم 2 - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522862
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SASSENACH GOLF SERVICES

. SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشا3ات اإلدا3ية.
زنقة   22  : عنوا0 املقر االجتماعي 
 2 الطابق  الزيتونة  إقامة  الشنفسج 
3قم 2 - 20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
سكوت  دافيد  كي  السيد 
 100 حصة بقيمة   100  : ماكسويل 

د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كي دافيد سكوت ماكسويل 
طريق  أكدال  با3ك  إقامة  عنوانه)ا( 
أمزميز كلم 2.5 عما3ة دويرة 3قم شقة 
6 ا ز مراكش 02202 مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كي دافيد سكوت ماكسويل 
طريق  أكدال  با3ك  إقامة  عنوانه)ا( 
أمزميز كلم 2.5 عما3ة دويرة 3قم شقة 
6 ا ز مراكش 02202 مراكش املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820229.
597I

مكتب بوالعلف و مكاوي

 ALPHA ألفا 10 إكس موروكو
10X MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
مكتب بوالعلف و مكاوي

 Forum Bab Abdelaziz Forum
 Bab Abdelaziz، 20020،

Casablanca املغرب
 ALPHA 20X ألفا 10 إكس مو3وكو

MOROCCO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي قطعة 
660، حي موالي 3شيد، الطابق 

األ3�صي ببناية مركز املها3ات 
الصناعية )CCI( بجامعة محمد 

الساد2 متعددة التقنيات - 02250 
بنجرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
ألفا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ALPHA 20X مو3وكو  إكس   10

.MOROCCO
الشحث   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتطوير وتسويق البرمجيات املالية 
االصطناعي  الذكاء  على  القائمة 
في  الخدمات  وتوفير   ،)FinTECH(

القطاع املالي.
قطعة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الطابق  3شيد،  موالي  حي   ،660
املها3ات  مركز  ببناية  األ3�صي 
محمد  بجامعة   )CCI( الصناعية 
الساد2 متعددة التقنيات - 02250 

بنجرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
من تا3يخ  سنة ابتداء   99  : الشركة 
التقييد في السجل التجا3ي ببنجرير 

سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 ALPHA 20X SAS الشركة 
د3هم   1 بقيمة  حصة   : 20.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ALPHA 20X SAS الشركة 
 Domaine du petit عنوانه)ا( 
 arbois - avenue louis philibert -
آكس أو0   batiment rifkin 22200
بروفانس aix-en-provence فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 SASHA السيدة ساشا ماكسوين
 Domaine عنوانه)ا(   MACSWEEN
 du petit arbois - avenue louis
 philibert - batiment rifkin
aix-en- 22200 آكس أو0 بروفانس

provence فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتا3يخ 22 فبراير 

2022 تحت 3قم 71.
598I

EXPERTUS

PERFECT GAZ
إعال0 متعدد القرا3ات

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 88
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc
PERFECT GAZ »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 

بروفا0 و زنقة بابوم حي املحطة 
الطابق الثالث 3قم 22 مكتب 5 - 

20000 الدا3الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.461755

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 22 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
كشيتال  نماء  شركة  قشول  مايلي: 
ش.م.م املسجلة في السجل التجا3ي 
 522522 3قم  تحت  للدا3الشيضاء 

كشريك جديد في الشركة.
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصص  بجميع  الشركاء  مساهمة 
كشيتال  نماء  شركة  لفائدة  الشركة 

ش.م.م .

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم من 1 إلى 26: الذي ينص 

مراجعة النظام األسا�صي  على مايلي: 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820652.

599I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

RAGHERA INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

RAGHERA INVEST SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 4 

الطابق االول دا3 الرايس شا3ع 29 

فبراير تالبرجت اكادير  - 80000 

اكادير  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

50592

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAGHERA INVEST SARL

تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشاني املؤثثة أو الغير املؤثثة.
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و  املهيئة  غير  املشاني  شراء   -
املفروشة وبيعها واستأجا3ها وادا3ة 

ايجا3 املشاني الخاصة و التجا3ية
تشادل  أو  كراء  أو  بيع  أو  شراء   -
موسمي  غير  أو  موسمي  كا0  سواء 
املؤثثة أو الغير املؤثثة في عقا3 مشني أو 

غير مشني
العقا3ات  جميع  بيع  و  شراء   -
بعد  أو  هي  كما  بيعها  اعادة  بقصد 

بنائها
- التسيير و االستشا3ة 

 4 3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 29 الرايس شا3ع  دا3  االول  الطابق 
 80000  - اكادير   تالبرجت  فبراير 

اكادير  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : عدنا0  عشا�صي  قضاوي  السيد 

200 بقيمة 100 د3هم.
 200  : احالم  الحجوجي  السيدة 

بقيمة 100 د3هم.
 : 3انيا  عشا�صي  قضاوي  السيدة 

200 بقيمة 100 د3هم.
السيد قضاوي عشا�صي احمد 3يا0 

: 200 بقيمة 100 د3هم.
 : غنى  عشا�صي  قضاوي  السيدة 

200 بقيمة 100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عدنا0  عشا�صي  قضاوي  السيد 
اليغ  منتزه   22 3قم  فيال  عنوانه)ا( 

اكادير 80000 اكادير  املغرب .
احالم  الحجوجي  السيدة 
اليغ  منتزه   22 3قم  فيال  عنوانه)ا( 

اكادير 80000 اكادير  املغرب.
3انيا  عشا�صي  قضاوي  السيدة 
اليغ  منتزه   22 3قم  فيال  عنوانه)ا( 

اكادير 80000 اكادير  املغرب.
السيد قضاوي عشا�صي احمد 3يا0 
اليغ  منتزه   22 3قم  فيال  عنوانه)ا( 

اكادير 80000 اكادير  املغرب.
غنى  عشا�صي  قضاوي  السيدة 
اليغ  منتزه   22 3قم  فيال  عنوانه)ا( 

اكادير 80000 اكادير  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

احالم  الحجوجي  السيدة 
اليغ  منتزه   22 3قم  يال  عنوانه)ا( 

اكادير 80000 اكادير  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208679.
600I

EXPERTUS

AIN BAIDA
إعال0 متعدد القرا3ات

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 88
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc

AIN BAIDA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 117 شا3ع 
وجدة وشا3ع ابن تاشفي0 3قم 16 - 

20000 الدا3الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.228222

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 22 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
كشيتال  نماء  شركة  قشول  مايلي: 
ش.م.م املسجلة في السجل التجا3ي 
 522522 3قم  تحت  للدا3الشيضاء 

كشريك جديد في الشركة.
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصص  بجميع  الشركاء  مساهمة 
كشيتال  نماء  شركة  لفائدة  الشركة 

ش.م.م .
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم من 1 إلى 26: الذي ينص 
مراجعة النظام األسا�صي  على مايلي: 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820609.
601I

Mustapha ZAKHNINI 

FMV MAROC GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Mustapha ZAKHNINI
 BP 225. 62602 RAS EL MA
NADOR ، 62602، الناضو3 

املغرب
 FMV MAROC GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 15 مجمع 
ابراهيم الخليل عما3ة 15 خي 

مسنانة طنجة - 90000 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.222277
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   11 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
)ة( سليم بالل 80  تفويت السيد 
 1.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 
مغنوج  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

محمد بتا3يخ 06 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252552.
602I

EXPERTUS

LES DOMAINES DU NORD
إعال0 متعدد القرا3ات

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 88
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc
 LES DOMAINES DU NORD
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 
بروفا0 و زنقة بابوم حي املحطة 
الطابق الثالث 3قم 22 مكتب 4 - 

20000 الدا3الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.509629

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 22 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
كشيتال  نماء  شركة  قشول  مايلي: 
ش.م.م املسجلة في السجل التجا3ي 
 522522 3قم  تحت  للدا3الشيضاء 

كشريك جديد في الشركة.
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصص  بجميع  الشركاء  مساهمة 
كشيتال  نماء  شركة  لفائدة  الشركة 

ش.م.م .
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم من 1 إلى 26: الذي ينص 
مراجعة النظام األسا�صي  على مايلي: 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820607.
602I

LE BON CHANTIER

LE BON CHANTIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE BON CHANTIER
تجزئة النخيل حي القد2 الطابق 

 TF 28802\77 28 الثالث شقة 3قم
OUJDA MAROC ،60020 ، وجدة

 LE BON CHANTIER
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النخيل حي القد2 الطابق الثالث 
شقة 3قم TF 28802\77 28 وجدة - 

60020 وجدة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

28682

في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BON CHANTIER

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

(TRAVAUX ROUTIERS )VOIRIE

 TRAVAUX DIVERS DE

CONSTRUCTION

 ASSAINISSEMENT EAU

.POTABLE ET ELECTRICITE

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الثالث  الطابق  القد2  حي  النخيل 

شقة 3قم TF 28802\77 28 وجدة - 

60020 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : جابري  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جابري  زكرياء  السيد 

عما3ة  النصر  اقامة  ايريس  تجزئة 
وجدة   60020 وجدة   2 3قم   209

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جابري  زكرياء  السيد 

عما3ة  النصر  اقامة  ايريس  تجزئة 
وجدة   60020 وجدة   2 3قم   209

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم -.
604I

EXPERTUS

MANZIL AL YAOUM
إعال0 متعدد القرا3ات

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 88
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc
MANZIL AL YAOUM »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 

بروفا0 و زنقة بابوم حي املحطة 
الطابق الثالث 3قم 22 مكتب 8 - 

20000 الدا3الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.509627

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 22 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
كشيتال  نماء  شركة  قشول  مايلي: 
ش.م.م املسجلة في السجل التجا3ي 
 522522 3قم  تحت  للدا3الشيضاء 

كشريك جديد في الشركة.
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصص  بجميع  الشركاء  مساهمة 
كشيتال  نماء  شركة  لفائدة  الشركة 

ش.م.م .
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم من 1 إلى 26: الذي ينص 
مراجعة النظام األسا�صي  على مايلي: 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820652.
605I

conseils sarl

MOTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

conseils sarl

شا3ع لشنا0 اقامة يامنة 1 مكتب 
3قم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

MOTIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

كوتمبرك 3قم 262 - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.20052

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3   2022 أكتوبر   11 في  املؤ3خ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 100.000 3أسمالها  مشلغ   MOTIS

د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

طنجة   90000  -  262 كوتمبرك 3قم 

املغرب نتيجة ل : لعدم الشلوغ للهدف 

الذي انشئت من اجله..

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املدينة   90000  -  262 كوتمبرك 3قم 

املغرب. 

و عي0:

و  موطيس  سعيد  السيد)ة( 
 16 3قم   27 السواني زنقة  عنوانه)ا( 

)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.

و  موطيس  عمر  السيد)ة( 
 16 3قم   27 السواني زنقة  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 

نونبر   25 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208262.

606I

EXPERTUS

NORD FOURNITURE
إعال0 متعدد القرا3ات

EXPERTUS

 97A BD Hassan Seghir n° 88

 Casablanca CASABLANCA،

20000، CASABLANCA Maroc

NORD FOURNITURE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 

بروفا0 و زنقة بابوم حي املحطة 

الطابق الثالث 3قم 22 مكتب 6 - 

20000 الدا3الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.461751

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 يناير   22 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 

كشيتال  نماء  شركة  قشول  مايلي: 

ش.م.م املسجلة في السجل التجا3ي 

 522522 3قم  تحت  للدا3الشيضاء 

كشريك جديد في الشركة.

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

حصص  بجميع  الشركاء  مساهمة 

كشيتال  نماء  شركة  لفائدة  الشركة 

ش.م.م .

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم من 1 إلى 26: الذي ينص 

مراجعة النظام األسا�صي  على مايلي: 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820608.

607I
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FIDUCIAIRE NOUACEUR

HI PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 82-LOT EL MADINA 2 N 82

 APP 5 2ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

HI PROMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 20 
زنقة عمر الريفي شقة 3قم 1 الطابق 

االول الدا3 الشيضاء الدا3 الشيضاء 

26200 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522029

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 HI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا3ي.
 20 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 
زنقة عمر الريفي شقة 3قم 1 الطابق 

الشيضاء  الدا3  الشيضاء  الدا3  االول 

26200 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد السيد صالح لومي : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد صالح لومي عنوانه)ا( 

سيدي   68 3قم  زنقة حطي0  القرية 

مومن الشيضاء 26200 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد صالح لومي عنوانه)ا( 

سيدي   68 3قم  زنقة حطي0  القرية 

مومن الشيضاء 26200 الدا3 الشيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم -.

608I

FACE FIDUCIAIRE

STOCKBOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شا3ع مصطفى املعني الطابق 

الثالث 3قم 6 ، 20220، الدا3 

الشيضاء املغرب

STOCKBOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 202 شا3ع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 20220 

الدا3الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522072

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STOCKBOX

مكري   : بإيجاز  الشركة  غرض 
موقع  استغالل  مقابل  أومستأجر 

وتاجر.
عنوا0 املقر االجتماعي : 202 شا3ع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 20220 

الدا3الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ياسي0  أديب  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسي0  أديب  السيد 
202 شا3ع مصطفي املعاني ط 2 ش 

9 20220 الدا3الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ياسي0  أديب  السيد 
202 شا3ع مصطفي املعاني ط 2 ش 

9 20220 الدا3الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم -.
609I

EXPERTUS

OMRANE DAR DMANA
إعال0 متعدد القرا3ات

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 88
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc

OMRANE DAR DMANA »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 
بروفا0 و زنقة بابوم حي املحطة 
الطابق الثالث 3قم 22 مكتب 2 - 

20000 الدا3الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.062825

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 يناير   22 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
كشيتال  نماء  شركة  قشول  مايلي: 
ش.م.م املسجلة في السجل التجا3ي 
 522522 3قم  تحت  للدا3الشيضاء 

كشريك جديد في الشركة.
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
بجميع  الشركاء  بعض  مساهمة 
حصصهم في الشركة لفائدة شركة 

نماء كشيتال ش.م.م .
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرأسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820606.
610I

LAARISS

 GUERHOUNE IMMO ET 
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL RABAT ، 20090، RABAT

MAROC
 GUERHOUNE IMMO ET 

SERVICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 20 
شقة 8 شا3ع موالي أحمد الوكيلي 
حسا0 الرباط - 20020 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
258229

في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
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 
 GUERHOUNE IMMO ET

.SERVICE
: أعمال أو  غرض الشركة بإيجاز 

إنشاءات متنوعة.
عنوا0 املقر االجتماعي : عما3ة 20 
الوكيلي  شا3ع موالي أحمد   8 شقة 
الرباط   20020  - الرباط  حسا0 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أيوب كرهو0 عنوانه)ا( 20 
زنقة ليسشا3 طابق 2 شقة 2 الجيروند 
الدا3الشيضاء   20050 الدا3الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيوب كرهو0 عنوانه)ا( 20 
زنقة ليسشا3 طابق 2 شقة 2 الجيروند 
الدا3الشيضاء   20050 الدا3الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222625.
611I

مكتب املتني للمحاسشة و التدبير

INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املتني للمحاسشة و التدبير
ساحة نفا3ا 2 اقامة سا0 

فرانسيسكو - ط 2 3قم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

INVESTMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شرف 
مغوغة 3ù 22يق ماالباطا - إقامة 

ميرا فلو23 البرج مكتب 3قم 2 - 
الطابق االول - . طنجة املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.77222
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   10 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( سكينة العمراني 
250 حصة اجتماعية من أصل 250 
احمد جاد  )ة(  حصة لفائدة السيد 

العمراني بتا3يخ 10 دجنبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   08 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 250725.

622I

ISDM CONSULTING

MAREYAGE SPOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب
MAREYAGE SPOT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

السمراء 3قم 28 حي اإلدا3ي العيو0 
- 70000 العيو0 املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   08 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
مصطفى ابركا  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   999
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
فبراير   08 بتا3يخ   OBM INVEST

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   02 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 579/22.

622I

Roudane Partners Law Firm

MAHAL RESORTS
شركة التوصية باألسهم 

3فع 3أسمال الشركة

Roudane Partners Law Firm
 boul Bir Anzarane Suite 9، 154
20200، CASABLANCA Maroc

MAHAL RESORTS شركة 
التوصية باألسهم 

 Zone وعنوا0 مقرها اإلجتماعي
 Industrielle n° 02 - 25000

.Khouribga Maroc
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.922

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2029 دجنبر   22 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
من  أي  د3هم«   5.200.000«
 5.400.000« إلى  د3هم«   100.000«
تقديم حصص   : عن طريق  د3هم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريشكة بتا3يخ 22 فبراير 

2022 تحت 3قم 85.
614I

EXPERTUS

SOLPRO
إعال0 متعدد القرا3ات

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 88
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc

SOLPRO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 
بروفا0 و زنقة بابوم حي املحطة 
الطابق الثالث 3قم 22 مكتب 7 - 

20000 الدا3الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.099872

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 يناير   22 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 

كشيتال  نماء  شركة  قشول  مايلي: 

ش.م.م املسجلة في السجل التجا3ي 

 522522 3قم  تحت  للدا3الشيضاء 

كشريك جديد في الشركة.

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

حصص  بجميع  الشركاء  مساهمة 

كشيتال  نماء  شركة  لفائدة  الشركة 

ش.م.م .

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم من 1 إلى 26: الذي ينص 

مراجعة النظام األسا�صي  على مايلي: 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820650.

615I

ISDM CONSULTING

LANS DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب

LANS DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

األمل 2 3قم 220 العيو0 - 70000 

العيو0 املغرب.

تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   08 في  املؤ3خ 

املصادقة على :



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5348

مصطفى ابركا  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   999

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

فبراير   08 بتا3يخ   OBM INVEST

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   02 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 578/22.

616I

ISDM CONSULTING

 MIRAGE PROPERTIES

DEVELOPMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

3فع 3أسمال الشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب

 MIRAGE PROPERTIES

DEVELOPMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 02 شا3ع 

الساقية الحمراء العيو0 - 70000 

العيو0 املغرب.

3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 فبراير   14 في  املؤ3خ 

قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 

من  أي  د3هم«   16.000.000«

»100.000 د3هم« إلى »16.100.000 

تقديم حصص   : عن طريق  د3هم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 575/22.

617I

FIDALIC CONSEIL

 IMASNAOUNE
ASSURANCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDALIC CONSEIL
االزدها3 امتداد عما3ة 3قم 228 ، 

40000، مراكش املغرب
 IMASNAOUNE ASSURANCES

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي طريق اسفي 3قم 10 عما3ة 
01 اقامة الحديقة - 40000 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
. 89557

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  يناير 2022   17 املؤ3خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»الطابق السفلي طريق اسفي 3قم 10 
 40000  - اقامة الحديقة   01 عما3ة 
الشرف  »حي  إلى  املغرب«  مراكش 
 40000  -  1 3قم  شقة   255 عما3ة 

مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222502.
628I

JIYAR JAOUAD

 LE GROUPE AGRO-TERRE
JOUHRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 2EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
62200، BERKANE MAROC
 LE GROUPE AGRO-TERRE

JOUHRI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شقة 22 

شا3ع سلطا0 موالي محمد بركا0 
بركا0 62200 بركا0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
8207

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.GROUPE AGRO-TERRE JOUHRI
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

األ3ا�صي الز3اعية
الغذاء الز3اعي.

: شقة 22  عنوا0 املقر االجتماعي 
بركا0  محمد  موالي  سلطا0  شا3ع 

بركا0 62200 بركا0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : محمد  جوهري  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد جوهري خالد : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد جوهري محمد 
بركا0  الشويحية  اويزغث  دوا3 

62252 بركا0 املغرب.
عنوانه)ا(  خالد  جوهري  السيد 
بركا0  الشويحية  اويزغث  دوا3 

62252 بركا0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد جوهري محمد 
بركا0  الشويحية  اويزغث  دوا3 

62252 بركا0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 225/2022.
619I

conseils sarl

YAMAS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils sarl

شا3ع لشنا0 اقامة يامنة 1 مكتب 

3قم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

YAMAS IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ساحة 

كاسطيا3 اوفيس الفرابي الطابق 

الثاني مكتب 22 - 90000 طنجة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

220682

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. YAMAS IMMO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا3ي.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الطابق  الفرابي  اوفيس  كاسطيا3 

طنجة   90000  -  22 مكتب  الثاني 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد زكرياء العزيزي : 20 حصة 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.

السيدة بشرى الز3ينهي : 20 حصة 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.

السيدة مالك العزيزي : 20 حصة 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
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 20  : العزيزي  ياسمي0  السيدة 
حصة بقيمة 1.000 د3هم للحصة.

السيد سيرين العزيزي : 20 حصة 
بقيمة 1.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العزيزي  زكرياء  السيد 
حي الشوغاز زنقة حما0 الفطواكي 3قم 

25 90000 طنجة املغرب.
السيدة بشرى الز3ينهي عنوانه)ا( 
حي فلو3يال حما0 الفطواكي 3قم 25 

90000 طنجة املغرب.
السيدة مالك العزيزي عنوانه)ا( 
حي الشوغاز زنقة حما0 الفطواكي 3قم 

25 90000 طنجة املغرب.
العزيزي  ياسمي0  السيدة 
حما0  زنقة  الشوغاز  حي  عنوانه)ا( 
طنجة   90000  25 3قم  الفطواكي 

املغرب.
السيدة سيرين العزيزي عنوانه)ا( 
حي الشوغاز زنقة حما0 الفطواكي 3قم 

25 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العزيزي  زكرياء  السيد 
حي الشوغاز زنقة حما0 الفطواكي 3قم 

25 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252220.

620I

ISDM CONSULTING

MAREYAGE SPOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب
MAREYAGE SPOT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوا0 مقرها االجتماعي زنقة 
السمراء 3قم 28 الحي اإلدا3ي 

العيو0 - 70000 العيو0 .
تحويل الشكل القانوني للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 08 فبراير 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 579/22.

622I

FIDUCIAIRE MOUANI

بيربير االطلس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 20BD ZERKTOUNI 2ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
50000، KHENIFRA MAROC

بيربير االطلس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي سبت ايت 
3حو موالي بوعزة - 54000 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
0225

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
بيربير   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

االطلس.

مربي   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطرائد والدواجن

منظم دو3يات القنص
لعقود  والترويج  العمليات  إدا3ة 

إيجا3 الصيد السياحي.
عنوا0 املقر االجتماعي : سبت ايت 
خنيفرة   54000  - 3حو موالي بوعزة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد التهامي مسعودي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مسعودي  التهامي  السيد 
 54000 3حو  ايت  سبت  عنوانه)ا( 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مسعودي  التهامي  السيد 
 54000 3حو  ايت  سبت  عنوانه)ا( 

خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 االبتدائية بخنيفرة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 92.

622I

FINAUDIT

SOMAPIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 2 ETG N°2 ، 20220،

CASABLANCA MAROC
SOMAPIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق التالث،الشقة 
5 الدا3الشيضاء - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.292252

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تمت   2022 دجنبر   20 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

شفيق  تاليت  )ة(  السيد  تفويت 

220.628 حصة اجتماعية من أصل 

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   220.628

عشد املجيد لخديم بتا3يخ 20 دجنبر 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825927.

622I

ISDM CONSULTING

LANS DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب

LANS DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوا0 مقرها االجتماعي تجزئة 

األمل 2 3قم 220 العيو0 - 70000 

العيو0 .

تحويل الشكل القانوني للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 08 فبراير 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 578/22.

620I
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زوبير بوتغما2

STE RANELIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغما2
اكنول املركز تازة ، 25050، تازة 

املغرب
STE RANELIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الجاللية 3قم 4 عما3ة الصديقي تازة 

- 25000 تازة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
6022

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RANELIA
 / مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخبزة .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الجاللية 3قم 4 عما3ة الصديقي تازة 

- 25000 تازة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مخلوف  امينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة امينة مخلوف عنوانه)ا( 
 25000 تازة   2 املسعودية فيال 3قم 

تازة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة امينة مخلوف عنوانه)ا( 
 25000 تازة   2 املسعودية فيال 3قم 

تازة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 202.
625I

karama conseil

 STE ZAKI SERVICE
 INFORMATIQUE

 NOUVELLE GENERATION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

karama conseil
3قم 22 الشقة 3قم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شا3ع الجيش امللكي فا2 
3قم 22 الشقة 3قم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شا3ع الجيش امللكي فا2، 

20000، فا2 املغرب
 STE ZAKI SERVICE

 INFORMATIQUE NOUVELLE
GENERATION SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : بلوك 2 
3قم 62 مكر3 عي0 السمن زواغة 
العليا فا2 - 20000 فا2 املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.55202
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
 2022 فبراير   10 في  املؤ3خ 
 STE ZAKI SERVICE حل  تقر3 
 INFORMATIQUE NOUVELLE
شركة   GENERATION SARL AU
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 100.000 3أسمالها  مشلغ  الوحيد 
د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي بلوك 
2 3قم 62 مكر3 عي0 السمن زواغة 
املغرب  فا2   20000  - فا2  العليا 

نتيجة اللركود التجا3ي - كوفيد19.

و عي0:

زاكي زيتو0 و عنوانه)ا(  السيد)ة( 

فا2 املغرب كمصفي   20000 فا2 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتا3يخ 10 فبراير 2022 وفي بلوك 2 

زواغة  السمن  عي0  مكر3   62 3قم 

العليا فا2 - 20000 فا2 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2227/2022.

626I

FIDUCIAIRE ENNOUR

VERT SAIN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE ENNOUR

 2ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 22200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

VERT SAIN  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

عالل بن عشد هللا 3قم 222 الطابق 

الثالث الفقيه بن صالح - 22200 

الفقيه بن صالح املغرب.

تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.0807

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

ابراهيم سيف  )ة(  تفويت السيد 

50 حصة اجتماعية من أصل 1.000 

بو3يني  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

دينيس بتا3يخ 28 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتا3يخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

02 ما23 2022 تحت 3قم 72.

627I

fidmanar

W&Z INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

fidmanar
222 شا3ع عشد الكريم الخطابي 
عما3ة املهندز 3قم د شقة 3قم 7 
الطابق التاني مراكش ، 40000، 

marrakech maroc
W&Z INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها االجتماعي الحي 
الشتوي اقامة ساحة النخيل متجر 
3قم 6 جليز - 40000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.220689
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تمت   2022 فبراير   11 في  املؤ3خ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
دا3 الضيافة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   08 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222602.
628I

VISION VASTE CONSULTING

ALOUAT FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
ALOUAT FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع أبي 
الحسن الشادلي عما3ة و3دة 3قم 
2 الطابق األ3�صي طنجة 90000 

طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222022

في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALOUAT FISH

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسماك ومنتجات الفالحة و جميع 

املواد الغذائية .

عنوا0 املقر االجتماعي : شا3ع أبي 

 2 الحسن الشادلي عما3ة و3دة 3قم 

الطابق األ3�صي طنجة 90000 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : العربي  محمد  ألوات  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العربي  محمد  ألوات  السيد 

عنوانه)ا( شا3ع أنفا زنقة 08 عما3ة 7 

شقة 20 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العربي  محمد  ألوات  السيد 

عنوانه)ا( شا3ع أنفا زنقة 08 عما3ة 7 

شقة 20 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   22 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208226.

629I

louardi compta

I-IMMEUBLE CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi compta
3قم 26 زنقة عشا2 املسعدي مكتب 

3قم 5 املدينة الجديدة فا2 ، 

20000، فا2 املغرب

I-IMMEUBLE CO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 2 زنقة 

10 بلوك E املرجة واد فا2 - 20020 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

72722

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.I-IMMEUBLE CO

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء و اشغال عامة.
 2 3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - املرجة واد فا2   E بلوك   10 زنقة 

20020 فا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : محمد  السشاعي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : العالي  عشد  عمري  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السشاعي محمد عنوانه)ا( 
سيدي  حي   4 زنقة  مكر3   260 3قم 

الهادي زواغة 20020 فا2 املغرب.

السيد عمري عشد العالي عنوانه)ا( 
3قم 05 زنقة 01 بلوك ب حي واد فا2 

20090 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السشاعي محمد عنوانه)ا( 
سيدي  حي   4 زنقة  مكر3   260 3قم 

الهادي زواغة 20020 فا2 املغرب
السيد عمري عشد العالي عنوانه)ا( 
3قم 05 زنقة 01 بلوك ب حي واد فا2 

20090 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2200.

620I

fidu ben

 ENTREPRISE DE
 CONSTRUCTION

 ET DE PROMOTION
IMMOBILIERE SARL ECPI

إعال0 متعدد القرا3ات

fidu ben
85 زنقة موالي عشد هللا ، 25020، 

خريشكة اململكة املغربية
 ENTREPRISE DE

 CONSTRUCTION ET DE
 PROMOTION IMMOBILIERE

SARL ECPI »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: طريق 
الفقيه بن صالح كلم 6 ص ب 167 
بني مالل - 22000 بني مالل املغرب .

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.227
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2022  املؤ3خ في 28 

القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم القرا3 1: الذي ينص على 
محمد  شرايبي  السيد  تعيي0  مايلي: 

كمسير وحيد للشركة 
ينص  الذي   :2 القرا3  3قم  قرا3 
القانو0  صياغة  اعادة  مايلي:  على 

التاسي�صي للشركة .

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم بند 15 : الذي ينص على 
محمد  شرايبي  السيد  تعيي0  مايلي: 

كمسير وحيد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 202.

622I

stratencyco SARL

STRATENCYCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي الفرح، زنقة الناظو3 3قم 20. 
تيفلت ، 14500، تيفلت املغرب

Stratencyco شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
محمد الخامس، مول موحا، الطابق 
2 ، شقة 6 - 14500 تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

1159
في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 أكتوبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Stratencyco
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 
املتعلقة بتسيير املقاوالت و املنظمات 

العامة و الخاصة.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
محمد الخامس، مول موحا، الطابق 

2 ، شقة 6 - 14500 تيفلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احنوشة  بالل  السيد 
 20 3قم  الناظو3  زنقة  الفرح،  حي 

14500 تيفلت املغرب.
عنوانه)ا(  الع�صي  محمد  السيد 
األمل  حي   11 3قم  املحمدية  زنقة 

طريق صفرو 20070 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احنوشة  بالل  السيد 
 20 3قم  الناظو3  زنقة  الفرح،  حي 

14500 تيفلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   04 بتا3يخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 227.
622I

NORD SUD MANAGEMENT

WORL CONNECTIONS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O CAE ILOT 02 B BUREAU

15/14 املنطقة الصناعية، 90000، 
طنجة املغرب

 WORL CONNECTIONS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 C/O وعنوا0 مقرها اإلجتماعي
 Centre D›affaires Ebusiness,
 espace 06, Ilot 02B - 90000

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
225025

 16 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 WORL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONNECTIONS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Programmation, Conseil et

.autres activités informatiques

 C/O  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 Centre D’affaires Ebusiness,

 espace 06, Ilot 02B - 90000

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

100 حصة   : السيد إيفا0 الزيك 

بقيمة 500 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد إيفا0 الزيك عنوانه)ا( 22 

 90000 املجد  حي   ، القد2  شا3ع 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إيفا0 الزيك عنوانه)ا( 22 

 90000 املجد  حي   ، القد2  شا3ع 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   01 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1960.

622I

fiskzem

CAFE MUSIC-KH7
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiskzem

 hay zahra rue oued el yarmouk

، 25000، khemisset maroc

CAFE MUSIC-KH7 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنصو3 2 - 25020 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

29089

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MUSIC-KH7

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الخميسات   25020  -  2 املنصو3 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : موسيقي  منير  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  موسيقي  منير  السيد 
3قم 01 زنقة 02 حي املعمو3ة 25020 

الخميسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  موسيقي  منير  السيد 
3قم 01 زنقة 02 حي املعمو3ة 25020 

الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتا3يخ  بالخميسات  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 225.

620I

ANNONCE LEGALE

RIHAM TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE

 CASABLANCA CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

RIHAM TECHNOLOGIES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع اللة 

الياقوت و زنقة اال3ا3 9 اقامة كاليز 

الطابق 4 الشقة 17 الدا3 الشيضاء 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RIHAM TECHNOLOGIES

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخا3ج:

وبيع وإمدادات ومعدات  شراء   •

الكمشيوتر.

• شراء وبيع املواد بكافة أنواعها.

• تاجر معدات طشية ، عالم.

املنتجات  وتوزيع  وبيع  شراء   •

واملعدات  والعلمية  الكيميائية 

الطشية واملساعدات.

• التوزيع التجا3ي لجميع منتجات 

املواد الطشية.

• تاجر املواد واملعدات.

تعليمية  مكتبية  معدات  تاجر   •

علمية.
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•أعمال مختلفة
•استيراد و تصدير ؛

• التجا3ة العامة؛
• تحقيق جميع الخدمات املتعلقة 

باألنشطة املذكو3ة أعاله.
إدا3ة   ، تأجير   ، حيازة   ، إنشاء   •
إيجا3 لجميع األعمال ، تأجير ، تركيب 
، تشغيل جميع املؤسسات والشركات 
واملخاز0 واملصانع والو3ش املتعلقة 

بأي من األنشطة املحددة.
املشا3يع  جميع  د3اسة   •
واملشا3كة في جميع الشؤو0 التجا3ية 
املالية  واألو3اق  واملالية  والصناعية 
أو  مشاشر  بشكل  املتعلقة  والعقا3ية 
غير مشاشر بهدف الشركة أو التي قد 

تسهل توسع الشركة وتطويرها.
جميع املعامالت   ، وبشكل أعم   •
وغير  واملنقولة  واملالية  التجا3ية 
املنقولة املتعلقة بشكل مشاشر أو غير 
مشاشر ، كلًيا أو جزئًيا ، بأحد األشياء 

املحددة أو بأي أشياء مماثلة..
عنوا0 املقر االجتماعي : شا3ع اللة 
اقامة كاليز   9 الياقوت و زنقة اال3ا3 
الدا3 الشيضاء   17 الشقة   4 الطابق 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : 3غيب  سميرة  السيدة 
د3هم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  3غيب  سميرة  السيدة 
الدا3 الشيضاء 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  3غيب  سميرة  السيدة 
الدا3 الشيضاء 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825650 .
625I

ائتمانية ماهر

STE ROZO TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية ماهر
1 عما3ة العشا�صي شا3ع عالل بن 
عشد هللا ، 26050، ابن أحمد 

املغرب
STE ROZO TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 146 

 1ETAGE BD MY ISMAIL
 DACHRA - 26050 BEN AHMED

.MAROC
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.992

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 25 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 1ETAGE BD MY ISMAIL  146«
 DACHRA - 26050 BEN AHMED
 LOT ESSAFA 2« إلى   »MAROC
 RDC LOT N°2 - 26050 BEN

.« AHMED  MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بب0 احمد بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 22/08.
626I

ANNONCE LEGALE

PLANTES DE SOPHIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE
 CASABLANCA CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

PLANTES DE SOPHIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع اللة 
الياقوت و زنقة اال3ا3 9 اقامة كاليز 
الطابق 4 الشقة 17 الدا3 الشيضاء 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525225
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PLANTES DE SOPHIE
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخا3ج:
صيانة  أو  لغر2  املقاول   •

املنتزهات والحدائق.
وغرسها  الحدائق  تنظيف   •

وصيانتها.
صيانة  أو  لغر2  املقاول   •
من  والتعاقد  والحدائق  املتنزهات 

الشاطن.
• أعمال املشاتل وتنسيق الحدائق 

واملساحات الخضراء وصيانتها.
والبستنة.  الصيانة  أعمال   •

والتنظيف
 - د3اسات املساحات الخضراء   •
تنفيذ التربة   - د3اسات ششكات الري 

- تنفيذ نظام الري.
• أعمال الصرف الصحي - تنظيف 

املشاني - التنظيف الصناعي - األمن.
واملواقف  والنقابة  الحراسة   •
واملساكن  املجمعات  وإدا3ة  واألمن 

السياحية.
•أعمال مختلفة ؛

•استيراد و تصدير ؛
• التجا3ة العامة؛

• تحقيق جميع الخدمات املتعلقة 
باألنشطة املذكو3ة أعاله.

إدا3ة   ، تأجير   ، حيازة   ، إنشاء   •
إيجا3 لجميع األعمال ، تأجير ، تركيب 
، تشغيل جميع املؤسسات والشركات 
واملخاز0 واملصانع والو3ش املتعلقة 

بأي من األنشطة املحددة.

•د3اسة جميع املشا3يع واملشا3كة 
التجا3ية  الشؤو0  جميع  في 
املالية  واألو3اق  واملالية  والصناعية 
أو  مشاشر  بشكل  املتعلقة  والعقا3ية 
غير مشاشر بهدف الشركة أو التي قد 

تسهل توسع الشركة وتطويرها.
جميع املعامالت   ، وبشكل أعم   •
وغير  واملنقولة  واملالية  التجا3ية 
املنقولة املتعلقة بشكل مشاشر أو غير 
مشاشر ، كلًيا أو جزئًيا ، بأحد األشياء 

املحددة أو بأي أشياء مماثلة..
عنوا0 املقر االجتماعي : شا3ع اللة 
اقامة كاليز   9 الياقوت و زنقة اال3ا3 
الدا3 الشيضاء   17 الشقة   4 الطابق 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 100  : داديي  اسماعيل  السيد 
حصة بقيمة 10.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسماعيل داديي عنوانه)ا( 
الدا3 الشيضاء 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل داديي عنوانه)ا( 
الدا3 الشيضاء 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825609 .

627I

ficogedek sarl au

AOURGHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 20 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc
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AOURGHI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املحل 3قم 
171 تجزئة النصر أكو3اي - 50000 

الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
55629

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AOURGHI
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة
اصالحات داخلية وخا3جية.

عنوا0 املقر االجتماعي : املحل 3قم 
 50000  - 171 تجزئة النصر أكو3اي 

الحاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد عماد او3غي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  او3غي  عماد  السيد 
الحاجب   50000 حي النصر أكو3اي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  او3غي  عماد  السيد 
الحاجب   50000 حي النصر أكو3اي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 922.
628I

Zirana Maroc

فريكماك
إعال0 متعدد القرا3ات

Zirana Maroc

 App 2 Imm 26 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 06000، SAFI

MAROC

فريكماك »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: ميناء 

الصيد - 46000 آسفي املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.9202

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 16 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  من  حصة  تفويت28000 

مشواط  السيد  الى  شكيب  جكوني 

عشد هللا

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيي0 السيد مشواط عشد هللا مسيرا 

وحيدا للشركة

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل بنود النظام االسا�صي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

الشريك الوحيد السيد مشواط عشد 

هللا 2800000 د3هم

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

الشريك الوحيد السيد مشواط عشد 

هللا 28000 حصة

على  ينص  الذي   :15 3قم  بند 

مايلي: تعيي0 السيد مشواط عشد هللا 

املسير الوحيد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 292.

629I

cabinet comptable aziz

BALI.N.ELEGANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20050، الدا3الشيضاء املغرب
BALI.N.ELEGANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 822 

شا3ع اد3يس الحا3تي ق ج - 20050 
الدا3الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.519157
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 02 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - الحا3تي ق ج  اد3يس  شا3ع   822«
إلى  املغرب«  الدا3الشيضاء   20050
»الساملية 1 زنقة 8 3قم 25/27 ق ج 

- 20052 الدا3الشيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8862.
640I

Fiduciaire Le Médiateur

 MONDIR-YASMINE «
TRANS«-SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D›Anfa 2er étage 28

 Casablanca، 20200، Casa
Maroc

MONDIR-YASMINE TRANS«- «
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 75 شا3ع 
ملتقى زنقة كلو2 دو بخوفونس 
الطابق 9 الشقة ب 208 الدا3 
الشيضاء املغرب 20200 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
508769

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يونيو   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
MONDIR-YASMINE TRANS«-

.SARL AU
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والعالمي.
75 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 
بخوفونس  دو  كلو2  زنقة  ملتقى 
الدا3   208 ب  الشقة   9 الطابق 
الدا3   20200 املغرب  الشيضاء 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 -

 1000  : مو3تدي  اسماء  السيدة 
بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة اسماء مو3تدي عنوانه)ا( 
الدا3 الشيضاء 20200 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اسماء مو3تدي عنوانه)ا( 
الدا3 الشيضاء 20200 الدا3 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يونيو 2022 تحت 3قم 00780572.

641I
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ائتمانية ماهر

STE ROZO TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية ماهر
1 عما3ة العشا�صي شا3ع عالل بن 
عشد هللا ، 26050، ابن أحمد 

املغرب
STE ROZO TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 LOT وعنوا0 مقرها اإلجتماعي
 ESSAFA 2 LOT N°2 RDC -

.26050 BEN AHMED MAROC
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.992

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   25 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
 AHMED )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   RIZKI 500
)ة(  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
 07 بتا3يخ   MOHAMED HARTI

أبريل 2022.
 MOHAMED )ة(  تفويت السيد 
من  اجتماعية  حصة   HARTI 500
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
BOUCHAIB SAKHI بتا3يخ 07 يناير 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بب0 احمد بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 22/08.
602I

مكتب الجرودي

FTRM LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الجرودي
شا3ع 28 نونبر 3قم 20 الناضو3 ، 

62000، الناضو3 املغرب
FTRM LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

الساقية الحمراء 3قم 202 62000 
الناضو3 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : في 
طو3 اإلنجاز 

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 FTRM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. LOGISTIQUE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 62000  202 3قم  الحمراء  الساقية 

الناضو3 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد 3فيق الفتاحي : 200 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد طا3ق الفتاحي : 220 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 220  : الفتاحي  مسي0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 20.000  : الفتاحي  3فيق  السيد 

د3هم  بقيمة 100 د3هم.
 22.000  : الفتاحي  طا3ق  السيد 

د3هم بقيمة 100 د3هم.
 22.000  : الفتاحي  السيد مسي0 

د3هم بقيمة 100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الفتاحي  3فيق  السيد 
 202 3قم  الحمراء  الساقية  شا3ع 

62000 الناضو3 املغرب .
عنوانه)ا(  الفتاحي  طا3ق  السيد 
3زا0  إقامة  فيردا0  زنقة  املطا3  حي 

62000 الناضو3 املغرب .
عنوانه)ا(  الفتاحي  مسي0  السيد 
 202 3قم  الحمراء  الساقية  شا3ع 

62000 الناضو3 املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفتاحي  3فيق  السيد 
 202 3قم  الحمراء  الساقية  شا3ع 

62000 الناضو3 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 285.
602I

ائتمانية ماهر

STE ROZO TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

ائتمانية ماهر
1 عما3ة العشا�صي شا3ع عالل بن 
عشد هللا ، 26050، ابن أحمد 

املغرب
STE ROZO TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 LOT وعنوا0 مقرها اإلجتماعي
 ESSAFA 2 LOT N° 2 RDC -

.26050 BEN AHMED MAROC
تعيي0 مسير جديد للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.992

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي0   2022 يناير   25 املؤ3خ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

HARTI MOHAMED كمسير آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بب0 احمد بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 22/08.
644I

smaticomp

HARTIBUILD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20200،
casablanca maroc

HARTIBUILD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 151 
زنقة اسامة ابن زيد الطابق 2 الحي 

االيسر منطقة املعا3يف الدا3 

الشيضاء - 2000 الدا3 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520299

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

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 .
عنوا0 املقر االجتماعي : 151 زنقة 

اسامة ابن زيد الطابق 2 الحي االيسر 

 - الشيضاء  الدا3  املعا3يف  منطقة 

2000 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد املصطفى الحا3تي : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 1000  : السيد املصطفى الحا3تي 

بقيمة 100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحا3تي  املصطفى  السيد 

بلوك  الرحامنة  كريا0  عنوانه)ا( 
628 سيدي مومن الشيضاء  3قم   22

2000 الدا3 الشيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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الحا3تي  املصطفى  السيد 

بلوك  الرحامنة  كريا0  عنوانه)ا( 
628 سيدي مومن الشيضاء  3قم   22

20000 الدا3 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820526.

645I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 BUREAU D’ETUDE
 INGENIERIE CIVILE

EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شا3ع االمير موالي عشد هللا ، 

54000، خنيفرة املغرب

 BUREAU D’ETUDE INGENIERIE

CIVILE EXPERTISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : بلوك 2 
زنقة 2 3قم 5 حي ام الربيع - 54000 

خنيفرة املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.2692

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3 حل  04 ما23 2022  املؤ3خ في 

 BUREAU D’ETUDE INGENIERIE

ذات  شركة   CIVILE EXPERTISE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 3أسمالها  مشلغ  الوحيد 

د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي بلوك 
2 زنقة 2 3قم 5 حي ام الربيع - 54000 

لتوقيف  نتيجة  املغرب  خنيفرة 

نشاط الشركة .

و عي0:

السيد)ة( وداد عشا�صي و عنوانه)ا( 

بن   62050 نصا3  بني  وهدانة  حي 

نصا3 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 2 وفي بلوك   2022 ما23   04 بتا3يخ 
زنقة 2 3قم 5 حي ام الربيع - 54000 

خنيفرة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 االبتدائية بخنيفرة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 90.

646I

FIDUCIAIRE MOUANI

اوباين ميد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 20BD ZERKTOUNI 2ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
50000، KHENIFRA MAROC

اوباين ميد شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 
59 شا3ع الحسن الثاني - 54000 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

0222
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اوباين   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ميد.
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخزفية  للمصنوعات  بالتقسيط 

امللونة،
 تاجر املوزاييك مربعات التشليط، 

بائع بالتقسيط ملواد الشناء .
3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 54000  - الثاني  الحسن  شا3ع   59

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد موحى اوباين 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 250  : السيدة فاضمة الناضفي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد محمد اوباين : 250 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد موحي اوباين عنوانه)ا( 27 

شا3ع املصلى 54000 خنيفرة املغرب.

الناضفي  فاضمة  السيدة 

 54000 املصلى  شا3ع   27 عنوانه)ا( 

خنيفرة املغرب.

السيد محمد اوباين عنوانه)ا( 27 

شا3ع املصلى 54000 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موحى اوباين عنوانه)ا( 27 

شا3ع املصلى 54000 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 االبتدائية بخنيفرة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 92.

647I

KHOUYI BADIA

 MED-AMINE CHANGE
SARL

إعال0 متعدد القرا3ات

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

 MED-AMINE CHANGE SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 156 

شا3ع عشد الكريم الخطابي سشاتة - 

50000 مكنا2 املغعرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.20092

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 01 ما23 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
156 شا3ع عشد الكريم  من العنوا0: 
الخطابي سشاتة مكنا2,إلى العنوا0 
بلوك باء   4 تجزئة   22 3قم  الجديد: 

النخيل املصلى مكنا2
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 4: الذي ينص على مايلي:  
للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
156 شا3ع عشد الكريم  من العنوا0: 
الخطابي سشاتة مكنا2,إلى العنوا0 
بلوك باء   4 تجزئة   22 3قم  الجديد: 

النخيل املصلى مكنا2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 926.
608I

KHOUYI BADIA

LES SCIERIES FAZAZ SARL 
إعال0 متعدد القرا3ات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 LES SCIERIES FAZAZ SARL 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: بويغيد0 
بومية - 50250 ميدلت املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.525
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 28 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة(   800( بيع ثمانمائة حصة   –
للسيد  موحا  فسيوي  السيد  باسم 
د3هم   100 بقيمة  املختا3  صواب 
د3هم.   80000 الواحدة اي  للحصة 
)600 حصة(  بيع ستمائة حصة   –-
للسيد  موحا  فسيوي  السيد  باسم 
د3هم   100 بقيمة  محمد  صواب 
للحصة الواحدة اي 60000 د3هم. – 
بيع ستمائة حصة )600حصة( باسم 
السيد فسيوي موحا للسيد صواب 
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للحصة  د3هم   100 بقيمة  اليا2 
السيد   - د3هم.   60000 الواحدة اي 
صواب املختا3 املسير الوحيد للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
ينص  الذي   :17 و   6,7 3قم  بند 
حصة  ثمانمائة  بيع   – مايلي:  على 
السيد فسيوي  باسم  حصة(   800(
بقيمة  املختا3  صواب  للسيد  موحا 
اي  الواحدة  للحصة  د3هم   100
80000 د3هم. -– بيع ستمائة حصة 
السيد فسيوي  باسم  حصة(   600(
بقيمة  محمد  صواب  للسيد  موحا 
اي  الواحدة  للحصة  د3هم   100
بيع ستمائة حصة   – د3هم.   60000
فسيوي  السيد  باسم  )600حصة( 
بقيمة  اليا2  صواب  للسيد  موحا 
اي  الواحدة  للحصة  د3هم   100
60000 د3هم. - السيد صواب املختا3 

املسير الوحيد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 69.
649I

KHOUYI BADIA

RANIABARB SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
RANIABARB SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مركز 
بومية - 50250 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2225

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RANIABARB SARL-AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال   ، الفالحية  املعدات 

املختلفة..
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

بومية - 50250 ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد بربا3 الكشير : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الكشير  بربا3  السيد 
بومية  الخضراء  املسيرة  بشا3ع 

50250 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الكشير  بربا3  السيد 
بومية  الخضراء  املسيرة  بشا3ع 

50250 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 64.
650I

FIDUCIAIRE NAKHIL

AKHZAN
إعال0 متعدد القرا3ات

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°0 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 00000، marrakech

maroc
AKHZAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: سيدي 
غانم املنطقة الصناعية 3قم 22 - 

40000 مراكش املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.9567

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 22 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 

 900 هشة  على  املصادقة  مايلي: 

بشركة  تمت  التي  اجتماعية  حصة 

أخزا0 ش م م كما يلي: هشة السيدة 

اجتماعية  حصة   287 بوقسيم  بية 

لفائدة إبنها السيد السعيد بومزوغ 

و 288 حصة اجتماعية لفائدة ابنها 

يونس بومزوغ من أصل 275 حصة 

اجتماعية التي تملكها بشركة أخزا0 

السيدة  هشة  على  كذا  و  م،  م  ش 

فاطمة بومزوغ 262 حصة اجتماعية 

لفائدة أخيها السيد السعيد بومزوغ 

و 262 حصة اجتماعية لفائدة أخيها 

السيد يونس بومزوغ من أصل 525 

حصة اجتماعية التي تملكها بشركة 

أخزا0 ش م م.. 

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

من القانو0   7 و   6 تعديل الفصلي0 

األسا�صي للشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

كيفية توزيع الرأسمال على الشركاء 

تشعا لهذه التعديالت.

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

كيفية توزيع الحصص على الشركاء 

تشعا لهذه التعديالت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222659.

651I

JURISMAG SARL

 PARFUMERIE SECRET DE
 BEAUTE MARRAKECH

SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 PARFUMERIE SECRET DE
 BEAUTE MARRAKECH SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: مراكش 

املنا3ة، املركز التجا3ي مرجا0، املحل 
3قم 22 - 40000 مراكش املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.14151
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 22 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
أهداف  من  التالي  النشاط  إلغاء 
منتجات  جميع  استيراد   : الشركة 
التجميل  ومستحضرات  العطو3 

وغيرها من امللحقات.
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  الهدف  تمديد 
: تجا3ة التجزئة  إلى العمليات التالية 
لجميع األدوية الصيدالنية واملنتجات 
التجميل  معهد   - ؛  الطشية  ششه 
 ، بالوجه والجسم  عناية   ، )تجميل 

 .(……
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
من القانو0   2 ٍتعديل الفصل  مايلي: 

األسا�صي للشركة 
قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيي0 القانو0 األسا�صي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :2 3قم  بند 
من القانو0   2 تعديل الفصل  مايلي: 

األسا�صي للشركة
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222599.

652I

SM PARTNERS

SOW INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

SM PARTNERS
22 مجموعة عرسة لكشير الطابق 

األ3�صيِ  مكتب بِ 2 إمتداد املعا3يف 
maroc 20000، الدا3 الشيضاِء ،

SOW INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 10 شا3ع 

ليبرتي ، الطابق الثالث ، شقة 3قم 5 
- 20220 الدا3 الشيضاء املغرب.

3فع 3أسمال الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.516547
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نونبر   22 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
من  أي  د3هم«   1.900.000«
 2.000.000« إلى  د3هم«   100.000«
تقديم حصص   : عن طريق  د3هم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825098.

652I

COFISCOM

 INGENIERIE CONSEIL ET
TECHNOLOGIE MODERNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 62200، BERKANE
MAROC

 INGENIERIE CONSEIL ET
 TECHNOLOGIE MODERNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الشقة 
3قم 22 عما3ة الكعمو�صي تقاطع 

شا3ع محمد الخامس و زنقة الشاوي 
تو3ية حي الحسني - 62200 بركا0 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
8255

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INGENIERIE CONSEIL ET

.TECHNOLOGIE MODERNE
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النصائح  للد3اسات،تقديم 

والخدمات
التسويق الرقمي

البرمجة.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
تقاطع  الكعمو�صي  عما3ة   22 3قم 
شا3ع محمد الخامس و زنقة الشاوي 
بركا0   62200  - الحسني  حي  تو3ية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ايما0  ساهل  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ايما0  ساهل  السيدة 
 22000  1105 3قم  الوفاق  تجزئة 

تما3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ايما0  ساهل  السيدة 
 22000  1105 3قم  الوفاق  تجزئة 

تما3ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 229.
654I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 STE F.D.G.F
MANUTENTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 222 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 2 RDC VN ،
20000، FES MAROC

 STE F.D.G.F MANUTENTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
موالي اد3يس 3قم 99 الطابق األول 

حي املرجة فا2 20000 فا2 
املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.00287
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تقر3 حل 
 STE F.D.G.F MANUTENTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ 
وعنوا0  د3هم   20.000 3أسمالها 
موالي  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
حي  األول  الطابق   99 3قم  اد3يس 
املغرب  فا2   20000 فا2  املرجة 

نتيجة لنهاية النشاط.
و عي0:

السيد)ة( اد3يس فراح و عنوانه)ا( 
تجزئة موالي اد3يس املرجة   99 3قم 
املغرب  فا2   20000 فا2  واد 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2022 فبراير   22 بتا3يخ 
الطابق األول   99 موالي اد3يس 3قم 
حي املرجة فا2 20000 فا2 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2277/2022.
655I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE JAWHARAT EL
BSABSA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 20000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE JAWHARAT EL
BSABSA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الفرح 

تيسة تاونات - 20000 تاونات 
املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.2027
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 ما23   02 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
قلوبي  اميمة  )ة(  السيد  تفويت 
250 حصة اجتماعية من أصل 250 
)ة( عشد العزيز  حصة لفائدة السيد 

الحجام بتا3يخ 02 ما23 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   08 بتا3يخ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 222.
656I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

TOLAYTELA IMMO-SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TOLAYTELA IMMO-SARL 
تأسيس شركة ذات مسؤوولية 

محدودة
حر3  عرفي  عقد  بمقت�صى   : اوال 
وضع  تم   02/02/2022 في  بأكادير 
ذات  لشركة  االسا�صي  القانو0 
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التكوين  في طو3  مسؤولية محدودة 

باملواصفات املختصرة االتية : 

TOLAYTELA IMMO- : الـتسميـة

 SARL

 ،15 .مكتب   : االجتماعي  املقـر   

الطابق الرابع، عما3ة 8، حي الداخلة، 

اكادير، 

اإلنعاش   : االجتماعي  الغـرض 

العقا3ي، 

مـدة الشركـة : 99 سنة ابتداء من 

تا3يخ تقييدها بالسجل التجا3ي،

 200.000  : 3أ2 املـال االجتماعي 

حصة   2000 الى  مقسم  د3هم 

د3هم   100 فئة  من  اجتماعية 

وحر3ت  كلها  اكتتبت  للواحدة، 

بكاملها نقدا ووزعت على الشريكي0 

واحد  كل  مساهمة  حسب  االثني0 

منهما، كالتالي :

-2 1000 حـصة اجتماعية للسيد 

عشد الرحما0 سرود، صاحب مراكب 

حي  ساكن بأكادير،  للصيد الشحري، 

3قم  الغزالي،  االمام  زنقة  الداخلة، 

 ،202

اجتماعية  حـصة   1000  2-

بشو3ي،  الزهراء  فاطمة  للسيدة 

بدو0 مهنة، ساكنة بنفس العنوا0، 

عشد  السيـد  عي0  الـتـسييـر: 

املسير  منصب  في  سرود  الرحما0 

الفريد القانوني، ملدة غير محدودة، 

تـم انـجاز االيداع القانونـي   : ثـانـيـا 

املحكمة  لدى  الضشط  بكـتابة 

التجا3ية بأكادير بتا3يخ 07/02/2022 

تحت عدد 208822.

ثـالـثا : تم تقييـد الشركة بالسجل 

بتا3يخ  املحكمة  نفس  لدى  التجا3ي 

07/02/2022 تحت عدد 50719 من 

السجل التحليلي.

ملخص قصد النشر

عشد   : القانوني  الفريد  املسير 

الرحما0 سرود

657I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE 2ABDEL PROMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 20000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE 2ABDEL PROMO
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الفرح 

تيسة تاونات - 20000 تاونات 
املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.2002
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 ما23   02 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
قلوبي  اميمة  )ة(  السيد  تفويت 
400 حصة اجتماعية من أصل 400 
)ة( عشد العزيز  حصة لفائدة السيد 

الحجام بتا3يخ 09 ما23 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   09 بتا3يخ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 222.
658I

ائتمانية بوعرفة

MINIER DRISSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
3قم49 زنقة الدا3 الشيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 62200، بوعرفة املغرب
MINIER DRISSI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

الز3قطوني زنقة 02 3قم 2 - 62202 
بني تاجيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2002

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MINIER DRISSI
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 
املنجمي و املعدني و استخراج املعاد0-
و  الشضائع  استراد-نقل  و  تصدير 
االشغال  و  الشناء  اشغال  املعاد0- 
التجهيزات  و  االليات  بيع  املختلفة- 
الفالحية-  االشغال  جميع  املكتبية- 
مفاوض تجا3ي- االستغالل الغابوي.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الز3قطوني زنقة 02 3قم 2 - 62202 

بني تاجيت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
الرحما0  عشد  الد3ي�صي  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   400  :

للحصة.
 200  : االله  عشد  بسام  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
200 حصة   : السيد بن علي علي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
100 حصة   : السيد بسام محند 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحما0  عشد  الد3ي�صي  السيد 
ميسو3  تكراست  دوا3  عنوانه)ا( 

62252 ميسو3 املغرب.
السيد بسام عشد االله عنوانه)ا( 
بني   62202 الشيضاء  الدا3  شا3ع 

تاجيت املغرب.
السيد بن علي علي عنوانه)ا( دوا3 
ميسو3   62252 ميسو3  تكراست 

املغرب.
عنوانه)ا(  محند  بسام  السيد 
شا3ع الز3قطوني 62202 بني تاجيت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرحما0  عشد  الد3ي�صي  السيد 
ميسو3  تكراست  دوا3  عنوانه)ا( 

62252 ميسو3 املغرب

السيد بسام عشد االله عنوانه)ا( 

بني   62202 الشيضاء  الدا3  شا3ع 

تاجيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 بتا3يخ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 22/2022.

659I

eurest compta sarl

 SM›ASSUR SOCIÉTÉ PAR
 ACTIONS SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

eurest compta sarl

 n° 00 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 20000،

FES MAROC

 SM›ASSUR SOCIÉTÉ PAR

 ACTIONS SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 2RUE وعنوا0 مقرها اإلجتماعي

 DE LA FOURANE, 22090 AIX

 EN PROVENCE - 22080 AIX EN

PROVENCE فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.71719

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

املؤ3خ في 17 يناير 2022 تقر3 إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

و    YACANISUR SUCCURSALE
الياسمي0  زنقة   52 بالعنوا0  الكائن 

 20000  - طريق عي0 الشقف فا2 

طرف  من  املسير  و  املغرب  فا2 

السيد)ة( مصلح سميرة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2225.

660I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

 ORIGINAL(  اوريجينال وورلد

)WORLD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

 ORIGINAL(  او3يجينال وو3لد

WORLD( شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 28 سيتي 

زيتو0 تيكيوين - - اكادير املغرب.

حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.20279

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3   2022 أبريل   01 في  املؤ3خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

او3يجينال  الوحيد  الشريك  ذات 

وو3لد  )ORIGINAL WORLD( مشلغ 

وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 

زيتو0  سيتي   28 اإلجتماعي  مقرها 

 : - اكادير املغرب نتيجة ل   - تيكيوين 

توقف نشاط الشركة

و حدد مقر التصفية ب 28 سيتي 

زيتو0 تيكيوين - - اكادير املغرب. 

و عي0:

و  الجابري  فائزة  السيد)ة( 

فيال  املتحدة  االمم  زنقة  عنوانه)ا( 

املغرب  اكادير   - السوي�صي  حي   6

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 
التجا3ية باكادير بتا3يخ 11 ماي 2022 

تحت 3قم 1646.
661I

AB RED2 COMPTA

COUPEVILLE IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AB RED2 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 0 ، 90000
  COUPEVILLE IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

يعقوب املنصو3 3قم 2، طابق 2 3قم 
4 - 90070 طنجة املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.222257
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تمت   2022 فبراير   28 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
شديد  كريم  )ة(  السيد  تفويت 
 100 حصة اجتماعية من أصل   50
خليدة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الشاوش بتا3يخ 28 فبراير 2022.
شديد  كريم  )ة(  السيد  تفويت 
 100 حصة اجتماعية من أصل   20
سهيل علي  )ة(  حصة لفائدة السيد 

مخلوف بتا3يخ 28 فبراير 2022.
شديد  كريم  )ة(  السيد  تفويت 
 100 حصة اجتماعية من أصل   20
حصة لفائدة السيد )ة( دينا مخلوف 

بتا3يخ 28 فبراير 2022.
شديد  كريم  )ة(  السيد  تفويت 
 100 حصة اجتماعية من أصل   10
محمد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

مخلوف بتا3يخ 28 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   07 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2200.
662I

cedre compta

 STE ATLAS ROCK
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cedre compta
 rue2 caire ahadaf ، 52200، 79

azrou maroc
 STE ATLAS ROCK

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي النخيل 6 
عما3ة 2 بلوك 22 محل 3قم 5 أز3و - 

52200 أز3و املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2722

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.ATLAS ROCK CONSTRUCTION
-منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي
-أعمال مختلفة

-تجا3ة.
عنوا0 املقر االجتماعي : النخيل 6 
عما3ة 2 بلوك 22 محل 3قم 5 أز3و - 

52200 أز3و املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اليوسفي  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اليوسفي  كريم  السيد 

حي   5 شقة   2 ط  النسر  ممر   6

الدا3   20000 املستشفيات الشيضاء 

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اليوسفي  كريم  السيد 

حي   5 شقة   2 ط  النسر  ممر   6

الدا3   20000 املستشفيات الشيضاء 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  باز3و  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 91.

662I

AB RED2 COMPTA

COUPEVILLE IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

AB RED2 COMPTA

 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 0 ، 90000

  COUPEVILLE IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

يعقوب املنصو3 3قم 2، طابق 2 3قم 

4 - 90070 طنجة املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.222257

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تم تعيي0  املؤ3خ في 28 فبراير 2022 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الشاوش خليدة كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2200.

664I
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LZ EXPERTS

MIRSAT GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

MIRSAT GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي النواصر 

، الشقة 2 ، مشنى 272 ، تجزئة 

املحيط ، الشطر األول ، أوالد عزوز - 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525262

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MIRSAT GROUP

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة.

عنوا0 املقر االجتماعي : النواصر ، 

الشقة 2 ، مشنى 272 ، تجزئة املحيط 

، الشطر األول ، أوالد عزوز - 20000 

الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 10.000  : سعاد  الحو  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الحو سعاد عنوانه)ا( 72 
شا3ع مكة، كاليفو3نيا 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الحو سعاد عنوانه)ا( 72 
شا3ع مكة، كاليفو3نيا 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825762.
665I

BRIF BUSINESS OFFICE

STE RINA FRUITS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRIF BUSINESS OFFICE
 AVENUE MOHAMED V N° 22
 APP 2 BEN GUÉRIR ، 02250،

BEN GUERIR MAROC
 STE RINA FRUITS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الجديد 
زنقة االمام مالك 3قم 52 ابن جرير - 

02250 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2027

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RINA FRUITS SARL AU
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشناء  أشغال   - بالجملة  الفواكه 

ومختلفاتها - التجا3ة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الجديد زنقة االمام مالك 3قم 52 ابن 

جرير - 02250 ابن جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد عشد العزيز نظير 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد العزيز نظير عنوانه)ا( 
حي افريقيا زنقة 15 3قم 65 ابن جرير 

02250 ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد العزيز نظير عنوانه)ا( 
حي افريقيا زنقة 15 3قم 65 ابن جرير 

02250 ابن جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتا3يخ 27 دجنبر 

2022 تحت 3قم 522.
666I

CANOCAF SARL

ADAM PRODUCTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شا3ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

3قم 7 الطابق الثاني 3قم 02 
 NADOR ،62000 ،3الناظو

MAROC
ADAM PRODUCTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
موسكو 3قم 04، الطابق الثاني 

عما3ة 3قم 04 لعري الشيخ - 62000 
الناظو3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22702

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ADAM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRODUCTS
1/توزيع   : غرض الشركة بإيجاز 
املواد الغذائية 2/نقل الشضائغ للغير 

2/االستيراد و التصدير.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الثاني  الطابق   ،04 3قم  موسكو 
عما3ة 3قم 04 لعري الشيخ - 62000 

الناظو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد عشد العزيز مرابيط : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مرابيط  العزيز  عشد  السيد 
السفلى  اجواهرة  حي  عنوانه)ا( 

أزغنغا0 62000 الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مرابيط  العزيز  عشد  السيد 
السفلى  اجواهرة  حي  عنوانه)ا( 

أزغنغا0 62000 الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 02 فبراير 

2022 تحت 3قم 199.

667I

VUE D’EXPERTS

GED IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,260

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°22 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
GED IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 55 شا3ع 
الز3قطوني، فضاء الز3قطوني، 
الطابق األول - 20200 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525225
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 GED  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي.
55 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 
الز3قطوني،  فضاء  الز3قطوني، 
الطابق األول - 20200 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد كا3يم بنطلب : 292 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد محمد بنطلب : 292 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيدة سناء بنطلب : 145 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 228  : العسري  السيدة خديجة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيدة وفاء بنطلب : 145 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنطلب  كا3يم  السيد 
زنقة تحناوت حي السالم 20202   6-

الدا3الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بنطلب  محمد  السيد 
--6 زنقة تحناوت حي السالم 20202 

الدا3الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بنطلب  سناء  السيدة 
زنقة تحناوت حي السالم 20202   6-

الدا3الشيضاء املغرب.
العسري  خديجة  السيدة 
عنوانه)ا( -6 زنقة تحناوت حي السالم 

20202 الدا3الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بنطلب  وفاء  السيدة 
 20202 -6زنقة تحناوت حي السالم 

الدا3الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنطلب  محمد  السيد 
--6 زنقة تحناوت حي السالم 20202 

الدا3الشيضاء املغرب
عنوانه)ا(  بنطلب  وفاء  السيدة 
زنقة تحناوت حي السالم 20202   6-

الدا3الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825802.

668I

GLOBE FIDUCIAIRE

CNI GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شا3ع الز3قطوني الطابق 9 3قم 
28 ، 20200، الدا3 الشيضاء املغرب

CNI GROUPE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم7 
شا3ع احمد توكي الطشقة ٫2الشقة 
٫20 الدا3 الشيضاء - 20000, الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525087
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 CNI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE

: املعامالت  غرض الشركة بإيجاز 

العقا3ية.

3قم7   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

٫2الشقة  الطشقة  توكي  احمد  شا3ع 

الدا3   ,20000  - الشيضاء  الدا3   ٫20

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : زكرياء  شعشاني  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : اسماعيل سكومي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سكومي  اسماعيل  السيد 

حي  وئام  تجزئة   8 زنقة  عنوانه)ا( 

اسفي   46000 اعزيب الد3عي اسفي 

املغرب.

عنوانه)ا(  زكرياء  شعشاني  السيد 

حي اوالد بوطيب سكتو3 ب الناظو3 

62000 الناظو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زكرياء  شعشاني  السيد 

حي اوالد بوطيب سكتو3 ب الناظو3 

62000 الناظو3 املغرب

سكومي  اسماعيل  السيد 

حي  وئام  تجزئة   8 زنقة  عنوانه)ا( 

اسفي   46000 اعزيب الد3عي اسفي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825972.

670I

COFISCOM

 ATLAS MOBILES
NETWORKS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 62200، BERKANE
MAROC

 ATLAS MOBILES NETWORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 67 1 
2 - 40140 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222052

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MOBILES NETWORKS
توفير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
باالتصاالت  املتعلقة  الخدمات 

والتكنولوجيا الجديدة في الخا3ج .
عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 67 1 

2 - 40140 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
ديبراي  جو0  فيليب  تيشو  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   400  :

للحصة.
السيدة حاتيمي ليلى : 100 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ديبراي  جو0  فيليب  ثيشو  السيد 
عنوانه)ا( فرنسا 02600 مونتبريزو0 

فرنسا.
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عنوانه)ا(  ليلى  حاتيمي  السيدة 

فرنسا 02600 مونبريزو0 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ديبراي  جو0  فيليب  ثيشو  السيد 

عنوانه)ا( فرنسا 02600 مونتبريزو0 

فرنسا

عنوانه)ا(  ليلى  حاتيمي  السيدة 

فرنسا 02600 مونتبريزو0 فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2729.

671I

YF CONSULTING SERVICES

AR.YOU BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 0 ، 20000،

KENITRA MAROC

AR.YOU BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 

موالي عشد العزيز شا3ع موالي عشد 

العزيز 3قم 4 القنيطرة. - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

60087

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AR.YOU BUILDING

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء و أشغال مختلفة..

عنوا0 املقر االجتماعي : 59 إقامة 
موالي عشد العزيز شا3ع موالي عشد 
 14000  - القنيطرة.   4 3قم  العزيز 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : العربي  الشوعشدلي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : يونس  الشوعشدلي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشوعشدلي العربي عنوانه)ا( 
حي الرشاد الرباط   40 3قم   59 زنقة 

20200 الرباط املغرب.
السيد الشوعشدلي يونس عنوانه)ا( 
حي الرشاد الرباط   40 3قم   59 زنقة 

20200 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشوعشدلي العربي عنوانه)ا( 
حي الرشاد الرباط   40 3قم   59 زنقة 

20200 الرباط املغرب
السيد الشوعشدلي يونس عنوانه)ا( 
حي الرشاد الرباط   40 3قم   59 زنقة 

20200 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 90646.
672I

ORIEN.COMPTA

 MARWA BOUSHABA
TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ORIEN.COMPTA
52 شا3ع محمد الخامس حي 

الحسني بركا0 ، 60200، بركا0 
املغرب

 MARWA BOUSHABA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العامري القطعة 3قم 60 - 60200 

بركا0 املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.5675

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3   2022 فبراير   14 في  املؤ3خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MARWA الوحيد  الشريك  ذات 
BOUSHABA TRANS مشلغ 3أسمالها 
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
القطعة  العامري  تجزئة  اإلجتماعي 
3قم 60 - 60200 بركا0 املغرب نتيجة 

ل : انتهاء النشاط.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 60200  -  60 العامري القطعة 3قم 

بركا0 املغرب. 
و عي0:

عشد الخالق بوصحابة  السيد)ة( 
تجزئة العامري القطعة  و عنوانه)ا( 
املغرب  بركا0   60200  60 3قم 

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 
ما23   02 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 209/2022.

672I

STE FIDUTRA-COM

SAFI-INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM
عما3ة البركة الطابق 2 3قم 19 شا3ع 

عالل الفا�صي ، 40000، مراكش 
املغرب

SAFI-INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 
أمرشيش كتبية 2-2 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222082

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

SAFI-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INVEST

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 40000  -  2-2 كتبية  أمرشيش 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد علواني محمد عادل : 800 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 200  : سهام  ابوالظفر  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عادل  محمد  علواني  السيد 
عنوانه)ا( ح م تجزئة الحمراء 3قم 14 

40000 مراكش املغرب.

السيدة ابوالظفر سهام عنوانه)ا( 
 40000 14 ح م تجزئة الحمراء 3قم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ابوالظفر سهام عنوانه)ا( 
 40000 14 ح م تجزئة الحمراء 3قم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   09 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222692.

674I
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Global Infobel

STE SOCOBIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 2 émé étage lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc

STE SOCOBIM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3ياض 
بيوكرى ٬ إقامة 06 3قم 40 حي توامة 
بيوكرى اشتوكة ايت باها ايت باها 

80000 بيكرى املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20825
في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCOBIM
:تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األسمدة والشذو3 واملنتجات النشاتية 

واملعدات الز3اعية.
3ياض   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
بيوكرى ٬ إقامة 06 3قم 40 حي توامة 
بيوكرى اشتوكة ايت باها ايت باها 

80000 بيكرى املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد حميد اوهمو : 200 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
: 220 حصة  السيد مولود اباليد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيدة مولود اباليد : 220 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اوهمو  حميد  السيد 
بيكرى 80000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  اباليد  مولود  السيد 
اكادير 80000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  اباليد  مولود  السيدة 
بيكرى 80000 اكادير املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اوهمو  حميد  السيد 
بيكرى 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   22 بتا3يخ  بانزكا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 2077.

675I

DRIEB & ASSOCIES

 AUX MEUBLES DE
 L’ARTISAN Par abréviation

»»A M A
إعال0 متعدد القرا3ات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20220، CASABLANCA MAROC
 AUX MEUBLES DE L’ARTISAN
Par abréviation »A M A« »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 2، شا3ع 
الشفشاوني، عي0 السشع - 20252 

الدا3 الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: -.
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 28 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على هشة السيد عشد الحلي0 
اجتماعية  حصة   200 ل  بنوحود 

لفائدة اآلنسة دينا بنوحود
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
القواني0  من  و7   6 الفصلي0  تغيير 

األساسية للشركة
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
األساسية  القواني0  وتحيي0  إعادة 

للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

تفصيل الحصص الرقمية

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

تفصيل الرأسمال اإلجتماعي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825882.

676I

garrigues maroc, sarlau

BSH ELECTROMENAGERS
إعال0 متعدد القرا3ات

garrigues maroc, sarlau

 n° 2, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20200، casablanca

maroc

 BSH ELECTROMENAGERS

»شركة املساهمة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 222, 

 Boulevard Ghandi, Quartier

 Plateau, Casablanca - -

.Casablanca Maroc

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.0778

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 17 دجنبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
بمشلغ  نقًدا  املال  3أ2  زيادة  مايلي: 

والتي  د3هم   20،222،700.00

مال  3أ2  3فع  في  أثر  لها  سيكو0 

الشركة إلى 65،222،700.00 د3هم

على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 

بمشلغ  املال  3أ2  تخفيض  مايلي: 

د3هم ليصشح مشلغ   05.222.700.00

20.000.000.00 د3هم.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

املال  لرأ2  التا3يخية  املساهمة 

االجتماعي

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
3أ2 املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822708.

677I

DRIEB & ASSOCIES

 SOCOTEC
INFRASTRUCTURE MAROC

إعال0 متعدد القرا3ات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20220، CASABLANCA MAROC

 SOCOTEC INFRASTRUCTURE

MAROC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 27، زنقة 

أيت باعمرا0 27، زنقة أيت باعمرا0 

20200 الدا3 الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: -.

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 22 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 

 Delphine السيدة  استقالة  مايلي: 

كمسيرة  مهامها  من   VILLARD

 Philippe السيد  وتعيي0  للشركة 

Michel BARBARY بدال عنها ملدة غير 

محددة ابتداء من فاتح فبراير 2022 

على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 

14 من القواني0  مايلي: تغيير الفصل 

األساسية للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :14 3قم  بند 

مايلي: تعويض إسم املسيرة السابقة 

بإسم املسير الجديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825875.

678I
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SALICE

SALICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SALICE
3قم 26 عما3ة 80 مشروع الدشيرة 
الجديدة انزكا0 ، 86260، انزكا0 

املغرب
SALICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 44 
زنقة 1000 بلوك 2 الحي املحمدي 
2760 اكادير - 80080 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
50769

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALICE
غرض الشركة بإيجاز : - صناعة و 
متاجرة في مواد التجميل و املنضفات 

- االستيراد و التصدير.
 44 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 
املحمدي  الحي   2 بلوك   1000 زنقة 
2760 اكادير - 80080 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   250  : امي0  كوثر  السيدة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
500 حصة   : السيد املوعد عامر 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد نجاحي محمد : 250 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كوثر امي0 عنوانه)ا( بلوك 
ب 3قم 225 حي الهدى اكادير 80070 

اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  عامر  املوعد  السيد 
السويد 100 05 - 197 92 سفنسك 

السويد.
 1 السيد نجاحي محمد عنوانه)ا( 
شا3ع 2 ما23 حي موالي 3شيد انزكا0 

80650 انزكا0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوثر امي0 عنوانه)ا( بلوك 
ب 3قم 225 حي الهدى اكادير 80070 

اكادير املغرب
عنوانه)ا(  عامر  املوعد  السيد 
السويد 100 05 - 197 92 سفنسك 

السويد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208869.

679I

DRIEB & ASSOCIES

 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT BTP

MAROC
إعال0 متعدد القرا3ات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20220، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
BTP MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 27، 

زنقة أيت باعمرا0 - 20200 الدا3 
الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: -.

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 01 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
 Arnaud السيد  استقالة  مايلي: 
كمسير  مهامه  من   de Pracomtal
 Philippe السيد  وتعيي0  للشركة 
BARBARY بدال عنه ملدة غير محددة 

ابتداء من فاتح فبراير 2022 

على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
15 من القواني0  مايلي: تغيير الفصل 

األساسية للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :15 3قم  بند 
السابق  املسير  إسم  تعويض  مايلي: 

بإسم املسير الجديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825876.
680I

bucof

7OFOQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
bucof

 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 0 ، 02000، casablanca

maroc
7OFOQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 5 حي 
3اسي0 5 زنقة جالل ادين اسيوتي 

الدا3 الشيضاء - 20200 الدا3 
الشيضاء املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.009602
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 نونبر   16 املؤ3خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 3أسمالها  مشلغ   7OFOQ
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
5 زنقة جالل ادين  5 حي 3اسي0  3قم 
اسيوتي الدا3 الشيضاء - 20200 الدا3 
توقيف   : ل  نتيجة  املغرب  الشيضاء 

النشاط و حل و تصفية الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 3قم 5 حي 
اسيوتي  ادين  جالل  زنقة   5 3اسي0 
الدا3 الشيضاء - 20200 الدا3 الشيضاء 

املغرب. 
و عي0:

و  بنيس  يوسف  السيد)ة( 
3قم   E اقامة نادية عما3ة  عنوانه)ا( 
املغرب  الشيضاء  الدا3   20020  10

كمصفي )ة( للشركة.

و  العالوي  حسن  السيد)ة( 
الوازيس  زنقة بالطا0   20 عنوانه)ا( 
املغرب  الشيضاء  الدا3   20202

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 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

دجنبر 2022 تحت 3قم 802207.

682I

FIDUCIAIRE PREMIUM COMPTA

فانتاستيك هوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE PREMIUM
COMPTA

 N°862 SAADA 2 MHMAID
 MARRAKECH ، 00260،
MARRAKECH MAROC

فانتاستيك هوم شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محل 3قم 
22 ج ش 01 عما3ة 02 برج الزيتو0 
املحاميد مراكش - 40160 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
228229

 06 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فانتاستيك هوم.
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منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقا3ي.

عنوا0 املقر االجتماعي : محل 3قم 
برج الزيتو0  01 عما3ة 02  22 ج ش 
مراكش   40160  - املحاميد مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سعدا0  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعدا0  أحمد  السيد 
تا3كة   879 3قم  النخيل  تجزئة 

00220 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعدا0  أحمد  السيد 
تا3كة   879 3قم  النخيل  تجزئة 

00220 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   06 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 9905.
682I

NEGOCEMAR

M&H LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°22

90000 ،، طنجة املغرب
M&H LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة 
العزيزية, شا3ع اململكة العربية 
السعودية, الطابق 2, 3قم 20 - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.220227

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3   2022 فبراير   17 في  املؤ3خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 M&H الوحيد  الشريك  ذات 
3أسمالها  مشلغ   LOGISTIQUE
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
شا3ع  العزيزية,  اقامة  اإلجتماعي 
الطابق  السعودية,  العربية  اململكة 
طنجة املغرب   90000  -  20 3قم   ,2

نتيجة ل : نقص الخبرة في املجال
في  التنقيب  من  التمكن  عدم 

السوق.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العربية  اململكة  شا3ع  العزيزية, 
 -  20 3قم   ,2 الطابق  السعودية, 

90000 طنجة املغرب. 
و عي0:

و  الزكري  حمزة  السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي الزاودية, زنقة الشهيدة 
املسافر عائشة, 3قم 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 : 
اقامة العزيزية, شا3ع اململكة العربية 

السعودية, الطابق 2, 3قم 20
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2096.
682I

مكتب املتني للمحاسشة و التدبير

SKY SCARPER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املتني للمحاسشة و التدبير
ساحة نفا3ا 2 اقامة سا0 

فرانسيسكو - ط 2 3قم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

SKY SCARPER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : شا3ع 

محمد الساد2 اقامة ايريس بالج 
بلوك 4 3قم 202 - 90000 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.72222

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تقر3   2022 نونبر   20 في  املؤ3خ 

ذات  شركة   SKY SCARPER حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 10.000 3أسمالها  مشلغ  الوحيد 

د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

بالج  ايريس  اقامة  الساد2  محمد 

طنجة   90000  -  202 3قم   4 بلوك 

املغرب نتيجة لشمقت�صى قرا3 الشريك 

الوحيد بتا3يخ 20/22/2022 للشركة 

السالفة الدكر، تقر3 ما يلي:

مأمو3  بيا0  على  -املصادقة 

على  كذلك  املوافقة  مع  التصفية 

حاصل حساب التصفية.

التصفية  فترة  بانتهاء  -اقرا3 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

مع   )SKY SCARPER( املسماة 

من  ابتداء  املعنوية  شخصتها  انتهاء 

 .20/22/2022

-إبراء مأمو3 التصفية السيد عشد 

شا3ع  عنوانه  و  شقرو0  ابن  الحق 

بالج  ايريس  اقامة  الساد2  محمد 

طنجة   90000  202 3قم   4 بلوك 

املغرب كمصفي للشركة مع إعفائه 

من مهامه.

و عي0:

ابن  الحق  السيد عشد  السيد)ة( 

ايريس  اقامة  عنوانه)ا(  و  شقرو0 

بالج بلوك 4 3قم 202 .. طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شا3ع  وفي   2022 دجنبر   20 بتا3يخ 

بالج  ايريس  اقامة  الساد2  محمد 

طنجة   90000  -  202 3قم   4 بلوك 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   01 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252007.

680I

BASMA HOLDING

FAB LIVING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BASMA HOLDING

 N°25, 2 er étage de «

 l’immeuble » LES DUNES «

 lotissement » La Colline « lot

 n° 22, Casablanca Casablanca-

 Maroc، 20000، CASABLANCA

MAROC

FAB LIVING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

إقامة شهرزاد 2 الطابق 5 الرقم 

22 النخيل الدا3الشيضاء املغرب - 

20000 الدا3الشيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525052

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 FAB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIVING
مطو3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 5 الطابق   2 شهرزاد  إقامة  سمية 

الدا3الشيضاء  النخيل   22 الرقم 

الدا3الشيضاء    20000  - املغرب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : السيد برادة سوني بد3 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد برادة سوني بد3 عنوانه)ا( 8 
سيدي شاهو كاليفو3ني الدا3الشيضاء 

20000 الدا3الشيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد برادة سوني بد3 عنوانه)ا( 
كاليفو3ني  شاهو  سيدي   8
الدا3الشيضاء    20000 الدا3الشيضاء 

الدا3الشيضاء 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8972.
685I

afaqconseil

RPLUS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 00000،
MARRAKECH MAROC

RPLUS IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنيت 
بطريق مسلم تجزئة بوكا3 الطابق 2 
الشقة 3قم 14 باب دكالة مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222095
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 RPLUS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقا3ي

مقاول أعمال متنوعة
الصحي  الصرف   ، مياه  تاجر 

السائل أو الصلب.
زنيت   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 2 بطريق مسلم تجزئة بوكا3 الطابق 
 - باب دكالة مراكش   14 الشقة 3قم 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 250  : عثما0  القديري  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 250  : محمد  الصوفي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد مومح املختا3 : 250 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد الصوفي جواد : 250 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد القديري عثما0 عنوانه)ا( 
فيال  العربي  تجزئة  ندلس  األ  حي 
بني مالل   22020 مراكش   106 3قم 

املغرب.
الصوفي محمد عنوانه)ا(  السيد 
بني مالل   5 الرقم   2 تجزئة بن عال 

22020 بني مالل املغرب.
عنوانه)ا(  املختا3  مومح  السيد 
دا3 اوالد امراح سيدي عي�صى سوق 
السبت اوالد النمة 22020 بني مالل 

املغرب.
عنوانه)ا(  جواد  الصوفي  السيد 
الرقم 409 شا3ع محمد الخامس حي 
بني مالل  االدا3سة بني مالل 22020 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القديري عثما0 عنوانه)ا( 
حي األ ندلس تجزئة العربي فيال 3قم 
106 مراكش 22020 بني مالل املغرب
الصوفي محمد عنوانه)ا(  السيد 
بني مالل   5 الرقم   2 تجزئة بن عال 

22020 بني مالل املغرب

عنوانه)ا(  املختا3  مومح  السيد 
دا3 اوالد امراح سيدي عي�صى سوق 

السبت اوالد النمة 22020 بني مالل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   09 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222698.

686I

GESTION ALJANOUB

LES ELITES LAAYOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB

زنقة تطوا0 حي السعادة عما3ة 3قم 

2 الطابق الثالث العيو0 ، 70000، 

العيو0 املغرب

LES ELITES LAAYOUNE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

مكة عما3ة اميدا0 حي موالي 3شيد 

الشطر االول العيو0 - 70000 

العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

40665

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELITES LAAYOUNE

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استيراد   , عامة  تجا3ة   , مطعم   ,

وتصدير ....

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
مكة عما3ة اميدا0 حي موالي 3شيد 
 70000  - العيو0  االول  الشطر 

العيو0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
اهريمش  السالم  عشد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اهريمش  السالم  عشد  السيد 
حي   01 تجزئة البركة 3قم  عنوانه)ا( 
70000 العيو0  موالي 3شيد العيو0 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اهريمش  السالم  عشد  السيد 
حي   01 تجزئة البركة 3قم  عنوانه)ا( 
70000 العيو0  موالي 3شيد العيو0 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 654.
687I

FOUZMEDIA

 PHARMACIE ILIAS-ASSAM
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA ، 20000، kenitra
maroc

 PHARMACIE ILIAS-ASSAM
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي إقامة 
 A سيتي مالك محل 3قم 2 بلوك
عما3ة 6 طريق طنجة العصام - 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
64499
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في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 ما23   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE ILIAS-ASSAM

.SARLAU

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 A بلوك   2 3قم  محل  مالك  سيتي 

 - العصام  طنجة  طريق   6 عما3ة 

14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الجعيدي  شيماء  السيدة 

أبي حسا0 شاديلي  شا3ع  عنوانه)ا( 

عما3ة ال3وكونتر بلوكk الرقم 774 -- 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الجعيدي  شيماء  السيدة 

أبي حسا0 شاديلي  شا3ع  عنوانه)ا( 

عما3ة ال3وكونتر بلوكk الرقم 774 -- 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم -.

688I

العشدالوي لالشغال املحاسشتية

METRA AFRIQUE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العشدالوي لالشغال املحاسشتية
عما3ة نوميديا شا3ع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة2 تازة ، 25000، 
تازة املغرب

 METRA AFRIQUE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 2 
جنا0 1 حي الوفاق تازة - 25000 

تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
6022

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.METRA AFRIQUE SARL AU
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTIONS/
 NÉGOCIANT/TRAVAUX DE

.PLANTATION
 2 3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
جنا0 1 حي الوفاق تازة - 25000 تازة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد محمد الساقوط 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الساقوط عنوانه)ا( 
دوا3 اوالد داوود مكناسة الغربية تازة 

25000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الساقوط عنوانه)ا( 
دوا3 اوالد داوود مكناسة الغربية تازة 

25000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 106.

689I

FOUZMEDIA

VOTRE MARCHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 20000، kenitra

maroc
VOTRE MARCHE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الرقم 
2228 طريق مهدئة إقامة نسيم 

مهدية بلوك ب محل 3قم 2 - 14000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
60072

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VOTRE MARCHE
غرض الشركة بإيجاز : محل لشيع 

جميع لوازم االليات.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
نسيم  إقامة  مهدئة  طريق   2228
مهدية بلوك ب محل 3قم 2 - 14000 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لوليدي  امي0  محمد  السيد 
 ----  1 3قم  أكدال  حي  عنوانه)ا( 

سيدي سليما0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
لوليدي  امي0  محمد  السيد 
 ----  1 3قم  أكدال  حي  عنوانه)ا( 

سيدي سليما0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتا3يخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

3قم -.
690I

TOUBKAL INVEST

TOP SERVICE EL AMRANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض 3أسمال الشركة
TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL
 2ER ETG APPT N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ
 MARRAKECH، 00000،
MARRAKECH MAROC

 TOP SERVICE EL AMRANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي طريق 

مسلم تجزئة بوكا3 الطابق الثالث 
شقة 14 باب دكالة - 40000 

مراكش املغرب.
خفض 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.220562

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يناير   05 في  املؤ3خ 
خفض 3أسمال الشركة بمشلغ قد3ه 
 100.000« أي من  د3هم«   90.000«
عن  د3هم«   10.000« إلى  د3هم« 

طريق : تخفيض عدد األسهم.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222709.
691I

أزاك كونسيلتينك

أزاك كونسيلتينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أزاك كونسيلتينك
 ,A7 شقة بلوك 2, الطابق 1، عما3ة
شا3ع محمد الخامس ، 05800، 

تنغير املغرب
أزاك كونسيلتينك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شقة بلوك 
2, الطابق 1، عما3ة A7, شا3ع محمد 
الخامس تنغير 05800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2707

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
أزاك   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كونسيلتينك.
غرض الشركة بإيجاز : استشا3ة، 

تكوين، د3اسات .
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
A7, شا3ع  1، عما3ة  الطابق  بلوك 2, 
تنغير   05800 محمد الخامس تنغير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اد3يس  موالي  همي  السيد 
عنوانه)ا( قصر تيركة، أسول 52202 

تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

اد3يس  موالي  همي  السيد 
عنوانه)ا( قصر تيركة اسول 52202 

تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا3يخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت 3قم -.
692I

 SOCIETE DE COMPTABILITE TAZARHINE ET

COMPAGNIES

EVENT ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 SOCIETE DE COMPTABILITE
TAZARHINE ET COMPAGNIES
 ANGLE RUE MED ABDOU ET
 BD DERFOUFI IMMEUBLE

 GHIYOUGHI APPT 00، 60000،
OUJDA MAROC

EVENT ENERGIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البستا0 - الناظو3 - 62000 الناظو3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22755
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 EVENT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ENERGIE
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استغالل  بالتقسيط،  املحروقات 
لها،  التابعة  واملصالح  وقود  محطة 
أشغال عامة  الثقيلة،  اآلليات  كراء 
التصدير و  مختلفة وأشغال الشناء، 

اإلستيراد و النقل لحساب الغير..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
البستا0 - الناظو3 - 62000 الناظو3 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 
100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:

 250  : فنيش  الدين  بد3  السيد 
حصة بقيمة 100,00 د3هم للحصة.

: 250 حصة  السيد طا3ق فنيش 
بقيمة 100,00 د3هم للحصة.

 500  : الحوزي  إليا2  السيد 
حصة بقيمة 100,00 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بد3 الدين فنيش عنوانه)ا( 
 1 الزنقة  السالم  شا3ع  النهضة  حي 
 62702 الناظو3   - سلوا0   52 3قم 

الناظو3 املغرب.
السيد طا3ق فنيش عنوانه)ا( حي 
3قم   1 الزنقة  السالم  النهضة شا3ع 
52 سلوا0 - الناظو3 62702 الناظو3 

املغرب.
السيد إليا2 الحوزي عنوانه)ا( 
بوزنيقة  الرياض  حي   692 3قم 

22200 بوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بد3 الدين فنيش عنوانه)ا( 
 1 الزنقة  السالم  شا3ع  النهضة  حي 
 62702 الناظو3   - سلوا0   52 3قم 

الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 282.
692I

FLASH ECONOMIE

SMOTKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SMOTKI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 46 شا3ع 
الز3قطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
529209

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMOTKI
غرض الشركة بإيجاز : أي نشاط 
بشأ0  نصيحة  أو  تد3يب  أو  تواصل 
والتفاعالت  والتسويق  التعليم 

الثقافية.
46 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 
 -  6 الشقة   2 الطابق  الز3قطوني 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيدة غزال0 نطالي بلتويس : 10 

حصة بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بلتويس  نطالي  غزال0  السيدة 
الدين  تقي  زنقة  ما23   2 عنوانه)ا( 
د3ج ا طابق 2 شقة 16 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بلتويس  نطالي  غزال0  السيدة 
الدين  تقي  زنقة  ما23   2 عنوانه)ا( 
د3ج ا طابق 2 شقة 16 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يناير 2022 تحت 3قم 2252.
694I

FLASH ECONOMIE

 MOROCCO VANCII
 HOLIDAY GROUP

COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة
 MOROCCO VANCII HOLIDAY

GROUP COMPANY
شركة ذات مسؤوولية محدودة
3أسمالها :1000.000,00 د3هم



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5370

 مقرها اإلجتماعي: 228 شا3ع أنفا و 
زاوية زنقة حسن الشصري باب 72 
الطابق 7 مركز انفا الدا3 الشيضاء
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

282852
إنشاء فرع : فندق

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
و   2028 أكتوبر   15 بتا3يخ  املؤ3خ 
املسجل بتا3يخ 29 أكتوبر 2028 قر3 

الشركاء ما يلي
فرع  إنشاء    VANCII HOTEL

فندق تحت اسم
طا3ق ابن   2 شا3ع الحسن  املقر: 
زياد سابقا زاوية زنقة سيدي محمد 

ابن حسن شففشاو0
النشاط:استغالل فندق

 LIN WEI QIANG تعيي0 السيد 
كمسير وحيد للفندق

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يناير 2022 تحت 3قم 809228
695I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

AL MAWADDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
STE FIDUCIAIRE FOUAD

شا3ع املسيرة عما3ة ماجد شقة 3قم 
02 تيفلت ، 15400، تيفلت املغرب

AL MAWADDA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزءة 
السعادة 3قم 47 تيفلت - 15400 

تيفلت املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.2292

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 20 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تيفلت   47 3قم  السعادة  »تجزءة 
»حي  إلى  املغرب«  تيفلت   15400  -
االندلس 3قم 1004 - 15400 تيفلت 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 255.
696I

EXPACT PARTNERS

IMMOARD INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 0ème 202
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
IMMOARD INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 7 إقامة 
3امي ٬ زنقة سبتة ، الطابق 2 ،3قم 

8 - 20000 الدا3الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525002
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOARD INVEST
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقا3ي.
إقامة   7  : عنوا0 املقر االجتماعي 
3امي ٬ زنقة سبتة ، الطابق 2 ،3قم 8 - 

20000 الدا3الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 225  : صالحي  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 225  : صالحي  حنا0  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد خالد صالحي : 250 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد حسن صالحي : 250 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 250  : صالحي  هللا  عشد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نعيمة صالحي عنوانه)ا( 
جاك بيتش 3قم 2 دا3 بوعزة 20000 

الدا3الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  حنا0 صالحي  السيدة 
الطابق   ، جولف سيتي   ،  1 ج   252
 20000 بوسكو3ة   ، األ3�صي 

الدا3الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  صالحي  خالد  السيد 
 20000 تيمو3  محمود  شا3ع   28

الدا3الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  صالحي  حسن  السيد 
09 شا3ع ابو سليما0 الخطابي الدو3 

01 20000 الدا3الشيضاء املغرب.
صالحي  هللا  عشد  السيد 
جولف سيتي   ،  1 ج   252 عنوانه)ا( 
، الطابق األ3�صي ، بوسكو3ة 20000 

الدا3الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صالحي  خالد  السيد 
 20000 تيمو3  محمود  شا3ع   28

الدا3الشيضاء املغرب
عنوانه)ا(  صالحي  حسن  السيد 
09 شا3ع ابو سليما0 الخطابي الدو3 

01 20000 الدا3الشيضاء املغرب
صالحي  هللا  عشد  السيد 
جولف سيتي   ،  1 ج   252 عنوانه)ا( 
، الطابق األ3�صي ، بوسكو3ة 20000 

الدا3الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8522.
697I

السالوي حسن

KEFYS DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

السالوي حسن
115شا3ع 2 ما23 الدا3 الشيضاء، 

2000، الدا3 الشيضاء املغلرب
KEFYS DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة كيز 
3قم 6 بلفيدير - الدا3 الشيضاء زنقة 
كيز 3قم 6 بلفيدير - الدا3 الشيضاء 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.8926

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   28 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
سناء  حياة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.225
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   26.250

فيصل لحلو بتا3يخ 28 يناير 2022.
سناء  حياة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.225
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   26.250
ا3يك سوسانا بتا3يخ 28 يناير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825899.

698I

TSL GOLDEN DAK

MJ TRANS SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TSL GOLDEN DAK
حي موالي 3شيد زنقة انفافن 3قم 
 Dakhla ،72000 ، 702 الداخلة

املغرب
MJ TRANS SAHARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 HAY EL وعنوا0 مقرها اإلجتماعي
 WAHDA Nr° 786, DAKHLA -

72000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20902
في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS SAHARA
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النقل  اآلخرين  عن  نيابة  الشضائع 
البري العام للشضائع وتأجير السيا3ات 
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البري  النقل  ؛  السائق  مع 
النقل  معدات  تأجير  ؛  لألشخاص 
املتعلقة  الخدمات  تقديم  ؛  البري 
وبيع  شراء  ؛  البري  النقل  بعمليات 
واإلمدادات  واملعدات  املنتجات 
النقل  بأنشطة  املتعلقة  وامللحقات 
في  التجا3ة  إلى  باإلضافة  البري. 
واملركشات  املحركات  ذات  املركشات 

ذات العجلتي0 .
 HAY EL  : عنوا0 املقر االجتماعي 
 WAHDA Nr° 786, DAKHLA -

72000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جواد بنخالق عنوانه)ا( حي 
عواطف 02 3قم 2062 02000 قلعة 

السراغنة املغرب.
السيد محمد اجدي عنوانه)ا( حي 
الداخلة   72000  786 3قم  الوحدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنخالق  جواد  السيد 
قلعة   2062 3قم   02 عواطف  حي 
السراغنة  قلعة   02000 السراغنة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم -.
699I

CAGEC

WAJOUT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

3فع 3أسمال الشركة

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AMED 208

 CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

 WAJOUT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 9 زنقة طه 

حسي0 حي املسيرة - 52000 الريش 
املغرب.

3فع 3أسمال الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.2285
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 دجنبر   22 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
من  أي  د3هم«   1.900.000«
 2.000.000« إلى  د3هم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  د3هم« 
مع ديو0 الشركة املحددة املقدا3 و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 77/2022.

700I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AYES WORKS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°09
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE AYES WORKS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 27 
قصر تازمو3ت الخنك الراشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
25722

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AYES WORKS SARL AU
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة .
 27 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 
 - الراشيدية  الخنك  تازمو3ت  قصر 

52000 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ازغلي  عائشة  السيدة 
الراشيدية   109 تجزئة بوتالمي0 3قم 

52000 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ازغلي  عائشة  السيدة 
الراشيدية   109 تجزئة بوتالمي0 3قم 

52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتا3يخ 

3قم -.
701I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 MASTER SMART SYSTEMS
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 05 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 202 ، 20000،
FES MAROC

 MASTER SMART SYSTEMS
MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 
إد3يس 1 و أبي الجرا3ي 3قم 22 - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.202972

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3   2022 فبراير   11 في  املؤ3خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MASTER الوحيد  الشريك  ذات 
مشلغ   SMART SYSTEMS MAROC
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 
و   1 إد3يس  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 
أبي الجرا3ي 3قم 22 - 90000 طنجة 

املغرب نتيجة ل : جائحة كو3ونا .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  22 3قم  الجرا3ي  أبي  و   1 إد3يس 

90000 طنجة املغرب. 
و عي0:

و  منصو3ي  أنوا3  السيد)ة( 
عنوانه)ا( شا3ع ابي الحسن الشادلي 
زنقة الدالية اقامة الدالية 2 الطابق 
طنجة املغرب   90000  117 شقة   6

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 
ما23   01 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252027.
702I

AMOURI CONSULTING

SPENTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

20000، FES MAROC
SPENTO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مكتب 
2 د3ب الشرايبي واد عمير الطابق 
األ3�صي بلوك F2 طريق ايموزا3 - 
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20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
72672

في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPENTO
متنزه   : بإيجاز  الشركة  غرض 
،التموين  والترفيه  التسلية 
والوجشات  واإلقامة،القهوة 

الخفيفة..
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الطابق  عمير  واد  الشرايبي  د3ب   2
 - ايموزا3  طريق   F2 بلوك  األ3�صي 

20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد حمزة كسو2 : 100 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد حمزة كسو2 : 100 بقيمة 

100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كسو2  حمزة  السيد 
ايموزا3  طريق  الوداية  شا3ع   20

20000 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كسو2  حمزة  السيد 
ايموزا3  طريق  الوداية  شا3ع   20

20000 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2286.
702I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

CAFE TRABZON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
CAFE TRABZON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 10، 
11 و 22، عما3ة 25 البستا0 2، 
وسال0 - 50000 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
55625

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRABZON
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

 ،10 : 3قم  عنوا0 املقر االجتماعي 
 ،2 البستا0   25 عما3ة   ،22 و   11

وسال0 - 50000 مكنا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد الحدو�صي محمد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحدو�صي محمد عنوانه)ا( 
ايت  تجزئة اسوا3 مكنا2 2 3قم 80 

والل 50000 مكنا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحدو�صي محمد عنوانه)ا( 
ايت  تجزئة اسوا3 مكنا2 2 3قم 80 

والل 50000 مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 940.
704I

PRESCOF

KENI TP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 2 N°6 ،

20000، Kénitra Maroc
KENI TP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 15 زنقة 
سشو مركز أعمال ال شوب مكتب 2 
الطابق 5 - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
64491

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 KENI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TP
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
زنقة   15  : عنوا0 املقر االجتماعي 
 2 سشو مركز أعمال ال شوب مكتب 
الطابق 5 - 14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد مهدي بنعمو3 : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
500 حصة   : السيد دا3و يوسف 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنعمو3  مهدي  السيد 
20 100 اقامة بيل فيدا3 زنقة جعفر 
الرباط   11000 أكدال  الصديق 

املغرب.
عنوانه)ا(  يوسف  دا3و  السيد 
 20020 أفكا   17 3قم   222 زنقة 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنعمو3  مهدي  السيد 
20 100 اقامة بيل فيدا3 زنقة جعفر 
الرباط   11000 أكدال  الصديق 

املغرب
عنوانه)ا(  يوسف  دا3و  السيد 
 20020 أفكا   17 3قم   222 زنقة 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 1014.

705I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 BOULANGERIE ET
PATISSERIE OBELIAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي0 مسير جديد للشركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 BOULANGERIE ET PATISSERIE
OBELIAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة 
املستقشل 1 شا3ع الجيش امللكي 

متجر 7 و 8 املنزه - 50000 مكنا2 
املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.50511
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي0   2022 نونبر   19 املؤ3خ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

امسو3ية مصطفى كمسير آخر
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تشعا لقشول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 209.

706I

BOUCHTA COMPTA

TANGER CHEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 2erETAGE N° 2 ،
90000، TANGER MAROC
TANGER CHEF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

سجلماسة عما3ة أ املحل 3قم 1-1أ - 
90000 طنجة املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.85009
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي0  املؤ3خ في 28 فبراير 2022 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الوهابي ابراهيم كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2209.

707I

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي(

RAITAR NEGOSERVICE.
COM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي(
5، عما3ة أسكو3، شا3ع طا3ق بن 
زياد ، 20200، سوق أ3بعاء الغرب 

املغرب
 RAITAR NEGOSERVICE.COM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اوالد 

املكي، قرية بنعودة - 20200 سوق 

أ3بعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

27625

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAITAR NEGOSERVICE.COM

مكتشة   -  : بإيجاز  غرض الشركة 

وو3اققة.

- أشغال مختلفة.

- املفاوضات التجا3ية.

- تاجر مختلف األدوات املد3سية.

التجهيزات  و  األدوات  تاجر   -

املعلوماتية.

واآلالت  النسخ  آالت  تاجر   -

املعلوماتية.

- تاجر املواد واألدوية الفالحية.

- تاجر مختلف الحشوب الفالحية.

- تاجر آالت السقي الفالحية.

- نقل الشضائع.

- نقل املستخدمي0.

- استيراد و تصدير كل املنتوجات 

تحقيق  من  تمكن  التي  اآلالت  و 

األغراض السالفة الذكر.

- و على العموم، جميع العمليات 

و  املالية  الصناعية،  التجا3ية، 

املنقولة املرتشطة مشاشرة أو بطريقة 

بأحد  جزئيا  أو  كليا  مشاشرة،  غير 

األغراض السالفة الذكر..

اوالد   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
سوق   20200  - قرية بنعودة  املكي، 

أ3بعاء الغرب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : طا3ق  الريطب  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طا3ق  الريطب  السيد 

 20200  ،227 الرقم  الجديد،  الحي 

سوق أ3بعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طا3ق  الريطب  السيد 

 20200  ،227 الرقم  الجديد،  الحي 

سوق أ3بعاء الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  اال3بعاء  بسوق  االبتدائية 

3قم  تحت   2022 ما23   04 بتا3يخ 

.20/2022

708I

ائتمائية املحاسشة

INTECBATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

INTECBATI

طريق تطوا0 املنطقة الصناعية 

طنجة أطوموتيف سيتي بقعة 62 ، 

90000، طنجة املغرب

INTECBATI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي طريق 

تطوا0 املنطقة الصناعية طنجة 

أطوموتيف سيتي بقعة 62 - 90000 

طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.50272

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

املؤ3خ في 02 أكتوبر 2028 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الصناعية  املنطقة  تطوا0  »طريق 

 62 بقعة  سيتي  أطوموتيف  طنجة 

»شا3ع  إلى  طنجة املغرب«   90000  -

املسالخ اقامة أ3يحة 2 الطابق 2 3قم 

62 - 90000 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   07 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2028 تحت 3قم 228602.

709I

مكتب السيد الحسني يوسف

 ANGUS SOFT FRUITS

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

مكتب السيد الحسني يوسف

مكتب 3قم EB 007 الطابق 4 بلوك 

E تكنوبول 2 أكادير باي فونتي - 

اكادير ، 80020، اكادير املغرب

 ANGUS SOFT FRUITS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها االجتماعي بلوك 2 

3قم 82 تجزئة الفتح 3قم 641  - 

80000 ايت ملول املغرب.

توسيع نشاط الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.29229

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تمت   2022 فبراير   15 في  املؤ3خ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

التجا3ة العامة - تسويق املنتجات 

الز3اعية واملعدات الفالحية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   09 بتا3يخ  بانزكا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 085.

710I
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CONSEILS EVERNAGE

 J.B BHL BUSINESS
AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°27
 IMM JAWHARA ، 00000،

MARRAKECH maroc
 J.B BHL BUSINESS AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 

جوهرة الطابق الثاني 3قم 17 شا3ع 
عالل الفا�صي مراكش - 4000 

مراكش ااملغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.104619

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 02 دجنبر 2022 تقر3 حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 J.B BHL BUSINESS الشريك الوحيد
AGRICOLE  مشلغ 3أسمالها 100.000 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
 17 عما3ة جوهرة الطابق الثاني 3قم 
 4000  - شا3ع عالل الفا�صي مراكش 
وفاة   : ل  نتيجة  ااملغرب  مراكش 

صاحب الشركة.
عما3ة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شا3ع   17 جوهرة الطابق الثاني 3قم 
 40000  - مراكش  الفا�صي  عالل 

مراكش املغرب. 
و عي0:

و  عما3ة  سليمة  السيد)ة( 
 5 عما3ة   1 العتيق  الشيت  عنوانه)ا( 
مراكش  الشيضاء  طريق   22 الشقة 
)ة(  40000 مراكش 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 
فبراير   28 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2280.
711I

LEADER MOUH TRANS

LEADER MOUH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER MOUH TRANS

3قم 69 ب تجزئة املدائن 2 بلوك ب 

الطابق 1 - فا2 - ، 20000، فا2 

املغرب

LEADER MOUH TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 69 ب 

تجزئة املدائن 2 بلوك ب الطابق 1 - 

20000 فا2 اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

72692

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEADER MOUH TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع نيابة عن اآلخرين.

عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 69 ب 

تجزئة املدائن 2 بلوك ب الطابق 1 - 

20000 فا2 اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد محمد املوح : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد محمد املوح : 1000 بقيمة 

100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد املوح عنوانه)ا( 3قم 
 20000 تجزئة املستقشل بنسودة   2

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املوح عنوانه)ا( 3قم 
 20000 تجزئة املستقشل بنسودة   2

فا2 املغرب
السيدة نسرين األشخم عنوانه)ا( 
سهب  التازي  بالد   2 بلوك   41 3قم 

الو3د 20000 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بفا2 بتا3يخ 07 ما23 2022 

تحت 3قم 00222222005209.
722I

ISDM CONSULTING

GLOBAL STUDIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب
GLOBAL STUDIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوفاق الطابق االول الشقة 1 

العيو0 - 70000 العيو0 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
00625

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GLOBAL STUDIES
و  الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال اخرى .
مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 1 الشقة  االول  الطابق  الوفاق 

العيو0 - 70000 العيو0 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيدة الحسنية عمري 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الحسنية عمري عنوانه)ا( 
 8 شقة   220 3قم   1 حمزة  تجزئة 
مراكش   40000 مراكش  اسكجو3 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الحسنية عمري عنوانه)ا( 
 8 شقة   220 3قم   1 حمزة  تجزئة 
مراكش   40000 مراكش  اسكجو3 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 622/2022.

722I

ISDM CONSULTING

T H Holding
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب
T H Holding شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

1500 بدو0 3قم العيو0 - 70000 
العيو0 املغرب 
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
40611

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 T H  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Holding
و  الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال اخرى .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 70000  - العيو0  3قم  بدو0   1500

العيو0 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 4.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:
 20.000 : السيد ابراهيم يوسفي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد يوسف الحنيف : 20.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم يوسفي عنوانه)ا( 
بلوك 01 حي املسيرة وادي زم 25250 

وادي زم املغرب.
السيد يوسف الحنيف عنوانه)ا( 
 25250 تجزئة الششاني وادي زم   22

وادي زم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم يوسفي عنوانه)ا( 
بلوك 01 حي املسيرة وادي زم 25250 

وادي زم املغرب
السيد يوسف الحنيف عنوانه)ا( 
 25250 تجزئة الششاني وادي زم   22

وادي زم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 622/2022.
714I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

COMACIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
الشقة 3قم 11 الطابق الثاني الشقعة 
3قم 22 تجزئة الزيتو0 شا3ع مديونة 

، 46000، اسفي اسفي
COMACIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الشقة 11 
العما3ة 2 اسفي 1 شا3ع الحرية 
املدينة الجديدة - 46000 اسفي 

اسفي
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22555
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMACIT
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
اشغال   - عامة  مواد   - املختلفة 

النظافة.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
11 العما3ة 2 اسفي 1 شا3ع الحرية 
اسفي   46000  - الجديدة  املدينة 

اسفي.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 1.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:
 5.000  : لشهب  3شيد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 5.000  : زيداني  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 3شيد لشهب عنوانه)ا( 05 
بلوك 16 حي او3يدة 1 46000 اسفي 

اسفي.
عنوانه)ا(  زيداني  املهدي  السيد 
الشقة 11 العما3ة 2 اسفي 1 شا3ع 
 46000 الجديدة  املدينة  الحرية 

اسفي اسفي.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 3شيد لشهب عنوانه)ا( 05 
بلوك 16 حي او3يدة 1 46000 اسفي 

اسفي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي بتا3يخ - تحت 3قم -.
715I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

STE LOUJY MARBER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
الشقة 3قم 11 الطابق الثاني الشقعة 
3قم 22 تجزئة الزيتو0 شا3ع مديونة 

، 46000، اسفي اسفي
STE LOUJY MARBER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الشقة 
3قم 2 الطابق السفلي العما3ة ب 
2 الحي املحمدي - 46000 اسفي 

اسفي
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22629

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOUJY MARBER
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب الرخام - االشغال العامة .
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
3قم 2 الطابق السفلي العما3ة ب 2 
الحي املحمدي - 46000 اسفي اسفي.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ناصيف  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ناصيف عنوانه)ا(  السيد هشام 
الشقة 3قم 2 الطابق السفلي العما3ة 
اسفي   46000 ب 2 الحي املحمدي 

اسفي.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ناصيف عنوانه)ا(  السيد هشام 
هشام ناصيف 46000 اسفي اسفي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي بتا3يخ - تحت 3قم -.
716I

ديوا0 الخدمات

STE TRAVOLEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
ديوا0 الخدمات

شا3ع محمد الخامس 3قم 94 سيدي 
قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب
STE TRAVOLEO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الزنقة 

22 العما3ة 28 الشقة 04 - 16000 
سيدي قاسم املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.28275
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بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 نونبر   22 املؤ3خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
3أسمالها  مشلغ   STE TRAVOLEO
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
 28 العما3ة   22 الزنقة  اإلجتماعي 
قاسم  سيدي   16000  -  04 الشقة 

املغرب نتيجة ل : االفال2.
الزنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 16000  -  04 الشقة   28 العما3ة   22

سيدي قاسم املغرب. 
و عي0:

و  الزكاوي  محمد  السيد)ة( 
 28 العما3ة   22 الزنقة  عنوانه)ا( 
 16000 الجديد  الحي   04 الشقة 
)ة(  كمصفي  املغرب  قاسم  سيدي 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 04 الشقة   28 العما3ة   22 الزنقة   :

سيدي قاسم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 االبتدائية بسيدي قاسم بتا3يخ 

نونبر 2022 تحت 3قم 592.
717I

FHF

 PROFESSIONNEL
 OUTILLAGE EN NEGOCE »

PRONEGOCE « SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

FHF
 N°209 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

 PROFESSIONNEL OUTILLAGE
 EN NEGOCE » PRONEGOCE
SARL » »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 22 شا3ع 
سا3ية الزنيم الطابق 2 شقة 2 حي 

النخيل - . الدا3 الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.525692

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2022  املؤ3خ في 20 

القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تحويل األسهم بنقل 10 
مائة  بقيمة  عشرة أسهم اجتماعية 
قشل  من   ، سهم  لكل  د3هم   )100(
السيد عشا2 محمد ضياء الى السيد 

مالك بن عياد
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد عشا2  املسير  قشول استقالة 

محمد ضياء وابراء دمته.
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
بدال من املدير املستقيل قام  مايلي: 
الجمع العام بتعيي0 السيد مالك بن 
عياد مسيرا وحيدا للشركة لفترة غير 

محدودة
قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام األسا�صي
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
الذي ينص  و22:   7،  6 بند 3قم 
على مايلي: حصص الشركاء، 3أسمال 

الشركة و تعيي0 املسير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827008.
728I

مكتب املحاسشة

BERBER BY HAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسشة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب
BERBER BY HAND شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 14 حي 
الرياض الياسمي0 1 - 15000 

الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
29087

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERBER BY HAND
غرض الشركة بإيجاز : بيع الز3ابي 

-النجادة -االستيراد والتصدير.
 14  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 15000  -  1 الياسمي0  الرياض  حي 

الخميسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حمود  3ضوا0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حمود  3ضوا0  السيد 
 15000  2 الياسمي0   1 زنقة   09

الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حمود  3ضوا0  السيد 
 15000  2 الياسمي0   1 زنقة   09

الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  بالخميسات  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 90.

719I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

MATHYGIENE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MATHYGIENE SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي إقامة 

البسمة 2 عما3ة 2 3قم 8 عي0 السشع 

الدا3الشيضاء - 20000 الدا3الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525262

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MATHYGIENE SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

منتوجات ولوازم النظافة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
البسمة 2 عما3ة 2 3قم 8 عي0 السشع 

الدا3الشيضاء - 20000 الدا3الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : شيماء  مكتفي  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيدة مكتفي شيماء 

 4 عما3ة   41  2 م  الشرف  تجزئة 

الدا3الشيضاء   20000 األلفة   9 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيدة مكتفي شيماء 

 4 عما3ة   41  2 م  الشرف  تجزئة 

الدا3الشيضاء   20000 األلفة   9 شقة 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825900.
720I

إئتمانية أڤونير أونتربريز

 ECOLE PRIVEE LA
CONQUETE DU SAVOIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمانية أڤونير أونتربريز
٢١٤، محج الحسن الثاني تيسير ١ ، 

26200، برشيد املغرب
 ECOLE PRIVEE LA CONQUETE
DU SAVOIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء 3قم h 872 الد3وة - 02275 
برشيد املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22222
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 يناير   25 املؤ3خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 ECOLE PRIVEE LA CONQUETE
3أسمالها  مشلغ   DU SAVOIR
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
 872 3قم  الوفاء  تجزئة  اإلجتماعي 
املغرب  برشيد   02275  - الد3وة   h

نتيجة ل : قرا3 املساهمي0.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 02275  - الد3وة   h  872 3قم  الوفاء 

برشيد املغرب. 
و عي0:

و  حمب  فاطمة   السيد)ة( 
الوحدة  افريقيا  بحي  عنوانه)ا( 
الدا3   20050  222 3قم  االفريقية 
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 
ما23   07 بتا3يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 208.
722I

CELYA CONSULTING

KITOTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CELYA CONSULTING
 Rue 2 Etage 2 Appt 2 Tarik Al 45
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca
، 20620، Casablanca MAROC

KITOTRAV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي القد2 
شا3ع 6 3قم 45 الطابق السفلي 
سيدي برنو�صي الدا3الشيضاء. - 

20620 الدا3الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525007
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KITOTRAV
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء املتنوعة ،
السشاكة  أعمال  بجميع  القيام 
والتكييف  والتدفئة  والكهرباء 
واللحام والتشليط وتغطية األ3ضيات 

والجد3ا0.
أعمال الرسم املختلفة ،
املشاني واألشغال العامة ،

تاجر مواد الشناء،
تأجير آالت ومعدات الشناء ،

نقل الشضائع للغير ، نقل الشضائع 
للغير ،

املعامالت  جميع   ، أعم  بعشا3ات 
واملالية  والصناعية  التجا3ية 
املتعلقة  املنقولة  وغير  واملنقولة 
بشكل مشاشر أو غير مشاشر باألشياء 
التي يحتمل أ0  أو   ، املذكو3ة أعاله 
وكذلك   ، وتطويرها  تحقيقها  تعزز 
 ، أي مشا3كة مشاشرة أو غير مشاشرة 

بأي شكل من األشكال ، في الشركات 
ملتابعة أغراض مماثلة أو ذات صلة..

عنوا0 املقر االجتماعي : حي القد2 
السفلي  الطابق   45 3قم   6 شا3ع 
 - الدا3الشيضاء.  برنو�صي  سيدي 

20620 الدا3الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : حكم  وليد  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
حصة   500  : السيد يونس حكم 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ديا3  السيد وليد حكم عنوانه)ا( 
بوسكو3ة 2 العما3ة 10 الطابق 2 3قم 
 27282 الدا3الشيضاء  بوسكو3ة   14

الدا3الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  حكم  يونس  السيد 
 22000 أزيالل  حسن  بني  تريست 

أزيالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ديا3  السيد وليد حكم عنوانه)ا( 
بوسكو3ة 2 العما3ة 10 الطابق 2 3قم 
 27282 الدا3الشيضاء  بوسكو3ة   14

الدا3الشيضاء املغرب
عنوانه)ا(  حكم  يونس  السيد 
 22000 أزيالل  حسن  بني  تريست 

أزيالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 826905.

722I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة بوخزو كار ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 02 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

شركة بوخزو كا3 ش.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
3قم 07 بن الطيب الد3يوش - 

62000 الد3يوش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

451
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بوخزو كا3 ش.م.م.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
بن الطيب الد3يوش   07 املسيرة 3قم 

- 62000 الد3يوش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 500.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد بخزو يونس 

بقيمة 500 د3هم للحصة.
500 حصة   : السيد بخزو محمد 

بقيمة 500 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بخزو يونس عنوانه)ا( حي 
بن الطيب الد3يوش   07 املسيرة 3قم 

62000 الد3يوش املغرب.
السيد بخزو محمد عنوانه)ا( حي 
بن الطيب الد3يوش   07 املسيرة 3قم 

62000 الد3يوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بخزو يونس عنوانه)ا( حي 
بن الطيب الد3يوش   07 املسيرة 3قم 

62000 الد3يوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالد3يوش بتا3يخ 04 ما23 

2022 تحت 3قم 02.
722I
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fidcc

TOUBKAL IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidcc

 BD IBNO TACHAFINE ANGLE

 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 0 , N 22، 20250،

CASABLANCA MAROC

TOUBKAL IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

ليشيرتي طشق 2 ش 6  - 20250 

الدا3الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.262922

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تمت   2022 أبريل   10 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

آمي0  احمد   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

أبريل   10 بتا3يخ  بوكنا0  بوشعيب 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ماي 2022 تحت 3قم 779275.

720I

IT FIDUS

HKHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

IT FIDUS

 HOURIA 2 N°286 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC

HKHA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الحرية 1 
3قم 286 - 28880 املحمدية املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22829

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 نونبر   02 املؤ3خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 3أسمالها  مشلغ   HKHA
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
الحرية 1 3قم 286 - 28880 املحمدية 

املغرب نتيجة ل : نهاية النشاط.
و حدد مقر التصفية ب الحرية 1 
3قم 286 - 28880 املحمدية املغرب. 

و عي0:
السيد)ة( يزيد كحيلة و عنوانه)ا( 
حي موالي عشد هللا زنقة 110 3قم 22 
20000 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 
االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 17 فبراير 

2022 تحت 3قم 269.
725I

WAY CONSEIL

BRANDPERFORMANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 822 MASSIRA 2 -A ، 00000،

MARRAKECH MAROC
BRANDPERFORMANCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
مسلم اقامة بوكا3 الطابق الثالت 
شقة 3قم 14 باب دوكالة مراكش - 

00020 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222029

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRANDPERFORMANCE
التشغيل   : غرض الشركة بإيجاز 
واالستشا3ات  والتد3يب  اإلدا3ي 

اإلدا3ية
 العمليات التجا3ية.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الثالت  الطابق  بوكا3  اقامة  مسلم 
 - باب دوكالة مراكش   14 شقة 3قم 

00020 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 BRANDAO FIGUEIRAS السيد 
 ANTONIO MANUEL : 2.000

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 BRANDAO FIGUEIRAS السيد 
عنوانه)ا(   ANTONIO MANUEL
 SEF SERV ESTR E FRONTEIRAS

7100 البرتغال اسشانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 BRANDAO FIGUEIRAS السيد 
عنوانه)ا(   ANTONIO MANUEL
 SEF SERV ESTR E FRONTEIRAS

7100 البرتغال اسشانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222622.
726I

COMPTE A JOUR

SADAYOUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5272 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
SADAYOUB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

موسكو 3قم 4 الطابق الثاني شقة 
3قم 4 لعري الشيخ الناظو3 - 

62000 الناظو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22765

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SADAYOUB

الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال  املتنوعة  واألشغال 

العمومية.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

شقة  الثاني  الطابق   4 3قم  موسكو 
3قم 4 لعري الشيخ الناظو3 - 62000 

الناظو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد ايوب سعاد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعاد  ايوب  السيد 

 2206 3قم  فيال  العمرا0  تجزئة 
الناظو3   62000 الناظو3  سلوا0 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعاد  ايوب  السيد 

 2206 3قم  فيال  العمرا0  تجزئة 
الناظو3   62000 الناظو3  سلوا0 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 282.

727I

TOUBKAL INVEST

DAR JELLOUNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 2ER ETG APPT N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 00000،

MARRAKECH MAROC

DAR JELLOUNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 

بالخدير تسلطانت 22005 - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22089

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 دجنبر   16 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

حكيم  حسن  )ة(  السيد  تفويت 

حصة   228 بنجلو0  بنجلو0 

حصة   228 أصل  من  اجتماعية 

لفائدة السيد )ة( غالي بنجلو0 بتا3يخ 

16 دجنبر 2022.

بنجلو0  كنزة  )ة(  السيد  تفويت 

116 حصة اجتماعية من أصل 116 

حصة لفائدة السيد )ة( غالي بنجلو0 

بتا3يخ 16 دجنبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   16 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222902.

728I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة تسافت كار ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 02 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

شركة تسافت كا3 ش.م.م شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
محمد الخامس قاسيطة الد3يوش - 

62000 الد3يوش املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 19.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   29 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
مشا3يك  علي  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة( علي  1.000 حصة لفائدة السيد 

بوليمة بتا3يخ 29 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالد3يوش بتا3يخ 04 ما23 

2022 تحت 3قم 02.
729I

LES 2 JABOURIS

LES 2 JABOURIS
إعال0 متعدد القرا3ات

LES 2 JABOURIS
البرانص الغرفة، شا3ع ولد عما3 ولد 

3كيك، 3قم 14، الطابق األ3�صي، 
املحل 3قم 2 ، 90000، طنجة 

املغرب
LES 2 JABOURIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: البرانص 
الغرفة، شا3ع ولد عما3 ولد 3كيك، 
3قم 14، الطابق األ3�صي، املحل 3قم 

2 - - طنجة املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.54495

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 07 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
االعالم والتصريح بوفاة السيد محمد 
17 دجنبر 2020، مع  جشو3ي بتا3يخ 
إعال0 استمرا3 الشركة مع الشريك 
وو3ثة  جشو3ي  املولى  عشد  السيد 
املتوفى السيد محمد جشو3ي الوا3دة 
في عقد اإل3اثة والفريضة  أسماؤهم 
وهم   ،2022 ما23   15 في  املؤ3خ 
عليوي،  فاطمة  السيدة  أ3ملته   :
أبناؤه الثالثة السيد سعيد جشو3ي، 
والسيد  جشو3ي  املولى  عشد  السيد 
وابنته السيدة أسماء  انس جشو3ي، 
جشو3ي مع التصريح بعدم وجود اي 
وصية شرعية للمتوفى السيد محمد 

جشو3ي.
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
مايلي: إ3اثة جميع الحصص اململوكة 
سلفا من طرف املتوفى السيد محمد 
حصة   500 في  واملتمثلة  جشو3ي 
اجتماعية من فئة 100 د3هم للحصة 
أ3ملته   : و3ثته  قشل  من  الواحدة، 
)62 حصة(،  السيدة فاطمة عليوي 
أبنائه الثالثة السيد سعيد جشو3ي 
املولى  عشد  السيد  حصة(،   225(
انس  والسيد  حصة(   225( جشو3ي 
جشو3ي )225 حصة( وابنته السيدة 

أسماء جشو3ي )62 حصة(.
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
قشول استقالة السيد احمد جشو3ي 
من منصشه كمسير وحيد غير شريك 
للشركة، مع منحه شهادة إبراء الذمة 

من أجل فترة تسييره للشركة.
قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 
جشو3ي،  املولى  عشد  السيد  تعيي0 
بطنجة،  والساكن  الجنسية  مغربي 
سعيد  والسيد   ،2 البرانص  حي 
الساكن  الجنسية،  مغربي  جشو3ي، 
الغرفة،  تجزئة  البرانص  بطنجة، 
 LES  « لشركة   شريكي0  كمسيرين 
وذلك ملدة   ،»  2 JABOURIS SARL
تلزم الشركة في جميع  غير محدودة. 
املسيرين  أحد  بتوقيع  معامالتها 
الشريكي0 السيد عشد املولى جشو3ي 

أو السيد سعيد جشو3ي.

على  ينص  الذي   :5 3قم  قرا3 
مايلي: تحيي0 واعادة صياغة القانو0 

مجموع  ليشمل  للشركة  االسا�صي 

التغييرات الجديدة. 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 0: الذي ينص على مايلي: 
القانو0  صياغة  وإعادة  تحيي0 

األسا�صي بالكامل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252690.

720I

 MOGADOR موكادو3 أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

تيتران ميلتيسيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادو3 أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

3قم 2 حي باب دكالة شا3ع واد 

املخاز0 الشقة 3قم 2 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب

تيترا0 ميلتيسيرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املحل 

التجا3ي الكائن بدوا3 أندجا سيدي 

غانم  إقليم الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

6059

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تيترا0   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ميلتيسيرفيس .
غرض الشركة بإيجاز : 1/ مقاول 

تاجر   /2 في األشغال العامة والشناء. 

تاجر بصفة   /2. املستلزمات املكتبية 

عامة .

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

التجا3ي الكائن بدوا3 أندجا سيدي 

 44000  - الصويرة  إقليم  غانم  

الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد نو3الدين بو3ا2 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نو3الدين بو3ا2 عنوانه)ا( 

الصويرة  غانم  سيدي  أندجا  دوا3 

44000 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نو3الدين بو3ا2 عنوانه)ا( 

الصويرة  غانم  سيدي  أندجا  دوا3 

44000 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتا3يخ 09 ما23 

2022 تحت 3قم 80.

722I

BT CONSEIL

 Maghreb Fueling
Technologies

إعال0 متعدد القرا3ات

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

0 N° 22، 20000، CASA MAROC

 Maghreb Fueling Technologies

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: الطابق 

األ3�صي ,257 املنطقة الصناعية 

الجنوبية الغربية - 20000 املحمدية 

املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.25289

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 02 ما23 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم القرا3 األول: الذي ينص 

يوسف  السيد  استقالة  مايلي:  على 

واإلبقاء  كمسير  مهامه  من  اكني 

السيد محمد اكني في مهامه كمسير 

وحيد للشركة لفترة غير محدودة

قرا3 3قم القرا3 الثاني: الذي ينص 

التي  األسهم  جميع  بيع  مايلي:  على 

لصالح  اكني  يوسف  السيد  يملكها 

محمد اكني ، أي 25000 حصة

قرا3 3قم القرا3 الثالت: الذي ينص 

على مايلي: تعديل نموذج الشركة من 

إلى  ذات مسؤوولية محدودة  شركة 

شركة ذات مسؤوولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 

قرا3 3قم القرا3 الرابع: الذي ينص 

االسا�صي  النظام  تحيي0  مايلي:  على 

للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

الساد2،  األول,  الشند  3قم  بند 

السابع، الساد2 عشر : الذي ينص 

االسا�صي  النظام  تحيي0  مايلي:  على 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 17 ما23 

2022 تحت 3قم 702.

722I

STE SOZACOP

STE UN TRANSIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

STE UN TRANSIT
تجزئة النهضة 3قم 2225 مكتب 3قم 

01 ، 72000، الداخلة املغرب
STE UN TRANSIT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهضة 3قم 2225 مكتب 3قم 01 - 
72000 الداخلة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.2222

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تقر3 إنشاء 
 UN فرع تابع للشركة تحت التسمية
املنزه  بالعنوا0  الكائن  و   TRANSIT
شا3ع   222 الرقم  العما3ة ب02   02
 80000  - املسلحة  امللكية  القوات 
طرف  من  املسير  و  املغرب  اكادير 

السيد)ة( الو3دي محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208529.
722I

CYH

STE AL JAMIAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE AL JAMIAA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
الحرية 3قم 52 حي الحكمة وجدة 

60000 وجدة املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.28627
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3 حل   2022 أبريل   22 املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE AL JAMIAA الوحيد  الشريك 
مشلغ 3أسمالها 10.000 د3هم وعنوا0 
3قم  الحرية  اإلجتماعي شا3ع  مقرها 
60000 وجدة  52 حي الحكمة وجدة 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.
شا3ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
وجدة  الحكمة  حي   52 3قم  الحرية 

60000 وجدة املغرب. 
و عي0:

د3ويش  الكريم  عشد  السيد)ة( 
وجدة   60000 وجدة  عنوانه)ا(  و 

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 
ما23   01 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 227.

720I

AMC-PLUS CONSULTING

NETTO CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN SINA II IMM C0 MG 22
 AVENUE ALAL AL FASSI VN ،

50020، MEKNÈS MAROC
NETTO CLEAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : شا3ع 
ها3و0 الرشيد بالص دا3م 3قم 22 - 

50000 مكنا2 املغرب.
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.28752
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بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3   2022 ما23   05 في  املؤ3خ 
ذات  شركة   NETTO CLEAN حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 3أسمالها  مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
دا3م  بالص  الرشيد  ها3و0  شا3ع 
املغرب  مكنا2   50000  -  22 3قم 
نتيجة ألسشاب متعلقة بتدبير و تسيير 

الشركة.
و عي0:

و  ازيكي  مصطفى  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 3قم 260 تجزئة الز3هونية 
التوسيع 4 الشطر 2 50040 مكنا2 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شا3ع  وفي   2022 ما23   05 بتا3يخ 
 - ها3و0 الرشيد بالص دا3م 3قم 22 

50000 مكنا2 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 75.
725I

CYH

ste orinego
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
ste orinego شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 80 زنقة 
3قم 1 تجزئة ابن خلدو0 وجدة 

60000 وجدة املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.22287

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3 حل   2022 يونيو   20 املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مشلغ   ste orinego الوحيد  الشريك 
وعنوا0  د3هم   20.000 3أسمالها 
 1 3قم  زنقة   80 اإلجتماعي  مقرها 
 60000 وجدة  خلدو0  ابن  تجزئة 
وجدة املغرب نتيجة ل : حل الشركة .
و حدد مقر التصفية ب 80 زنقة 
وجدة  خلدو0  ابن  تجزئة   1 3قم 

60000 وجدة املغرب. 
و عي0:

مختا3ي  هللا   غشد  السيد)ة( 
وجدة   60000 وجدة  عنوانه)ا(  و 

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   17 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2962.

726I

SAGEST

DATUM OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 2er
 ETAGE APPT N° 0 VN FES ،

20000، FES MAROC
DATUM OPTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 20 
محل 5 تجزئة متنزه كرين ملعب 

الخيل - 20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
72722

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DATUM OPTIC
أخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظا3ات.
 20 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 
ملعب  كرين  متنزه  تجزئة   5 محل 

الخيل - 20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : كنشاش  مليكة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مليكة كنشاش عنوانه)ا( 
ايت  عطية  بن  جعفر  ابو  زنقة   60

سقاطو 20000 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مليكة كنشاش عنوانه)ا( 
ايت  عطية  بن  جعفر  ابو  زنقة   60

سقاطو 20000 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2208.

727I

ائتمانية الخبرة

MAHBOUBI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية الخبرة
49 زنقة املدينة ، 26200، برشيد 

املغرب
MAHBOUBI IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي بقعة 45 

تجزئة اوليجني سيدي 3حال الشاطئ 
- 26200 برشيد املغرب.

تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.11107

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   16 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( محمد املحشوبي 
160 حصة اجتماعية من أصل 400 
حصة لفائدة السيد )ة( عشد العاطي 

املحشوبي بتا3يخ 16 فبراير 2022.
تفويت السيد )ة( مشا3كة املحشوبي 
 400 حصة اجتماعية من أصل   80
حصة لفائدة السيد )ة( عشد العاطي 

املحشوبي بتا3يخ 16 فبراير 2022.
تفويت السيد )ة( حيات املحشوبي 
 400 حصة اجتماعية من أصل   80
حصة لفائدة السيد )ة( عشد العاطي 

املحشوبي بتا3يخ 16 فبراير 2022.
تفويت السيد )ة( ءامنة املحشوبي 
 400 حصة اجتماعية من أصل   80
حصة لفائدة السيد )ة( عشد العاطي 

املحشوبي بتا3يخ 16 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   04 بتا3يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 229.
728I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BIDAH INDUSTRIES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 3قم 07 السما3ة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE BIDAH INDUSTRIES SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
 HAY وعنوا0 مقرها اإلجتماعي

 ESSALAM 02 BLOC H NR 20
BIS ES SEMARA - 72000 السما3ة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2602
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في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIDAH INDUSTRIES SARL AU
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء و االشغال العامة .
 HAY  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 ESSALAM 02 BLOC H NR 20
BIS ES SEMARA - 72000 السما3ة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد صالح بداح : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صالح بداح عنوانه)ا( 268 
حي املسيرة ابي الجعد 22000 ازيالل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح بداح عنوانه)ا( 268 
حي املسيرة ابي الجعد 22000 ازيالل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
09 ما23  االبتدائية بالسما3ة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 58/2022.
729I

ACSERIS Expert-comptable

ويب ميديا نتوورك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah 20
 Rés Yasmine n°20 ، 90000،

TANGER Maroc
ويب ميديا نتوو3ك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3كن إمام 
الغزالي و أبي الد3داء مركز أطلسية 
الطابق 1 مكتب 3قم 29 - 90000 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.202677

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 06 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»3كن إمام الغزالي و أبي الد3داء مركز 
 -  29 مكتب 3قم   1 أطلسية الطابق 
»شا3ع  إلى  املغرب«  طنجة   90000
مكتب 3قم   2 لويس فيفس الطابق 
طنجة   90000  - الجزيرة  إقامة   2

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2088.
740I

CENTRAL PRODUCTIONS

االنتاجات املركزية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRAL PRODUCTIONS
 BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE

 N 6 ETG 2 APT 2 ، 20200،
CASABLANCA MAROC

االنتاجات املركزية شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
املسيرة 6 اكتوبر 3قم 6 الطابق 2 
الشقة 2 - 20200 الدا3 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
522222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

االنتاجات املركزية.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألعمال املتنوعة أو اإلنشاءات.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 2 الطابق   6 3قم  اكتوبر   6 املسيرة 
الشيضاء  الدا3   20200  -  2 الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  منتصر  فاتحي  السيد 
مكنا2   50000  2 مرجا0   551 3قم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  منتصر  فاتحي  السيد 
مكنا2   50000  2 مرجا0   551 3قم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم -.

741I

LAGORA PARTNERS

LAGORA PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAGORA PARTNERS
 Avenue Med 5 Appart N°28,

 0eme Etage ، 90000، TANGER
MAROC

LAGORA PARTNERS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 20 شا3ع 
3حال املسكيني الطابق التاني شقة 5 
الدا3 الشيضاء املغرب - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522009

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAGORA PARTNERS

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشركات  لألفراد  والدعم  املشو3ة 

أو  العامة  واملنظمات  واملجتمعات 

الخاصة األخرى.

عنوا0 املقر االجتماعي : 20 شا3ع 
3حال املسكيني الطابق التاني شقة 5 

الدا3 الشيضاء املغرب - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد لخضر احمد : 200 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيدة كسرير مينة : 220 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   220  : السيدة الهام 3ديد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احمد  لخضر  السيد 
املحايطة  االمل  تجزئة   71 3قم 

تا3ودانت 82000 تا3ودانت املغرب.

عنوانه)ا(  مينة  كسرير  السيدة 

 275 شقة   22 اقامة ابن زهر عما3ة 

امل 2 بنسركاو اكادير 80000 اكادير 

املغرب.

عنوانه)ا(  3ديد  الهام  السيدة 

فرنسا 92800 إيشيناي سي0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد لخضر احمد عنوانه)ا( 3قم 
تجزئة االمل املحايطة تا3ودانت   71

82000 تا3ودانت تا3ودانت
عنوانه)ا(  مينة  كسرير  السيدة 
 275 شقة   22 اقامة ابن زهر عما3ة 
امل 2 بنسركاو اكادير 80000 اكادير 

اكادير
عنوانه)ا(  3ديد  الهام  السيدة 
سي0  سو3  إيشيناي   92800 فرنسا 

إيشيناي سي0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822292.
702I

ACSERIS Expert-comptable

منجمنت سولوسيون هولدينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah 20
 Rés Yasmine n°20 ، 90000،

TANGER Maroc
منجمنت سولوسيو0 هولدينك 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 1 3كن 
الشا3ع 59 املصلى و شا3ع سيدي 
محمد بن عشد هللا الطابق 2 - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.202572

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 05 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املصلى و شا3ع   59 الشا3ع  3كن   1«
سيدي محمد بن عشد هللا الطابق 2 
»شا3ع  إلى  طنجة املغرب«   90000  -
مكتب 3قم   1 لويس فيفس الطابق 
طنجة   90000  - الجزيرة  إقامة   2

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2090.
702I

FISCAL & LEGAL TEAM

أرتسن ڭـرو ونقل املغرب 
 AERTSSEN GRUES ET
TRANSPORT MAROC

إعال0 متعدد القرا3ات

FISCAL & LEGAL TEAM
 RUE TAHA HOUCINE 5EME 2
 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،
20060، CASABLANCA MAROC

أ3تسن ڭـرو ونقل املغرب 
 AERTSSEN GRUES ET

TRANSPORT MAROC »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

 OP وعنوا0 مقرها االجتماعي: تجزئة
ليساسفة222E,الطابق األول- الزبير 
حي الولفة الدا3الشيضاء - 20060 

الدا3الشيضاء املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.278559

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 20 دجنبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
تولية  فترة  نهاية   2- 3قم  قرا3 
الشركاء: الذي ينص على مايلي: يقر3 
الجمع العام نهاية فترة تولية الشركاء 
أ3تسن،  ما3يا  سام  السيد  الثالث: 
السيد توم ديكرز و مانويل أ3تسن، 
إبراًء  20/06/2020وقر3  من  ابتداء 
فيما  للشركاء  مشروط  وغير   

ً
كامال

داخل  تفويضاتهم  بمما3سة  يتعلق 
الشركة

قرا3 3قم -2 تجديد والية الشركاء 
يقر3الجمع  الذي ينص على مايلي:   :
ابتداءا  الشركاء  والية  تجديد  العام 
السيد سام ما3يا   22/06/2020 من 
السيد توم ديكرز و مانويل  أ3تسن، 

أ3تسن
املقر  انتقال   2- 3قم  قرا3 
الذي ينص على  االجتماعي للشركة: 
انتقلت الشركة من العنوا0:  مايلي: 
الثالث،  الطابق   ،29 3قم  مكتب 
إشراق   / فيغ  دياموند  ،تجزئة   29
الحي   20220  - سنتر طريق الجديدة 
 OP الحسني الدا3 الشيضاء إلى تجزئة
ليساسفة222E,الطابق األول، الزبير 

حي الولفة، الدا3الشيضاء.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
 2 بند 3قم تعديل واعتماد املادة 
من النظام األسا�صي: الذي ينص على 
من   2 املادة  واعتماد  تعديل  مايلي: 
النظام األسا�صي وكذا تعديل النظام 

األسا�صي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825570.

744I

SOCIETE M.J.I AGRI

M.J.I AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE M.J.I AGRI
 MAKATIB MADINA 2 ATLAS

FES ، 20000، FES MAROC
M.J.I AGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 22 
زنقة 22 حي السالم عي0 قادو2 

فا2 - 20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
71761

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 M.J.I  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

AGRICULTURE
 ELEVAGE DES OVINS ET

 BOVINS

 VENTE ET ACHAT DES
 ALIMENTATION EN DETAIL ET

.EN GROS
 22 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 
قادو2  عي0  السالم  حي   22 زنقة 

فا2 - 20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
اد3ي�صي  جناتي  محمد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
 : اد3ي�صي  جناتي  محمد  السيد 

1000 بقيمة 100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اد3ي�صي  جناتي  محمد  السيد 
حي العلمي   202 الزنقة   1 عنوانه)ا( 
فا2   20000 فا2  ها3و0  عي0 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اد3ي�صي  جناتي  محمد  السيد 
حي العلمي   202 الزنقة   1 عنوانه)ا( 
فا2   20000 فا2  ها3و0  عي0 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2282.

745I

3 2 ب إكسشير

 Reichle & De-Massari
Maroc

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

3 2 ب إكسشير
5 زنقة د3عة عما3ة فاطمة زهراء 4 
اكدال 3باط اكدال 3باط، 20080، 

3باط مغرب
 Reichle & De-Massari Maroc

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد«



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5384

 CASA :وعنوا0 مقرها االجتماعي
 ABDELMOUMEN BUSINESS

 CENTRE, IMMEUBLE ATRIUM,
 N°270, Lotissement Manazyl

 Al Maymoun Boulevard
 Abdelmoumen 20290

.casablanca maroc
»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.9060
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 06 دجنبر 2022
مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقر3 

املسيرين ملدة: 2 سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 826900.

746I

Fimargic

سستئ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fimargic
 Av med 5 cafe verdore ، 22000،

Beni mellal Maroc
سستئ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 اوالد 
امشا3ك الفقيه بن صالح دوا3 اوالد 
امشا3ك الفقيه بن صالح 22000 

الفقيه بن صالح املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
4415

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2020 يوليوز   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سستئ.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.

عنوا0 املقر االجتماعي : دوا3 اوالد 

اوالد  الفقيه بن صالح دوا3  امشا3ك 

 22000 صالح  بن  الفقيه  امشا3ك 

الفقيه بن صالح املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محمد  لشهب  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  لشهب  السيد 

الفقيه بن صالح  امشا3ك  اوالد  دوا3 

22000 الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  لشهب  السيد 

الفقيه بن صالح  امشا3ك  اوالد  دوا3 

22000 الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا3يخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

02 يوليوز 2020 تحت 3قم 292.

747I

RIM MB SERVICES SARL AU

مايطا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM MB SERVICES SARL AU

شا3ع املعا3ف 3قم 2 تطوا0 ، 

92000، تطوا0 املغرب

مايطا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املطا3 - 9200 تطوا0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

0029

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2002 ما23   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : مايطا.
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
املطا3 - 9200 تطوا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

السيدة مهاني احالم : 500 حصة 
بقيمة 50.000 د3هم للحصة.

السيدة طامو العربي احمد : 250 
حصة بقيمة 25.000 د3هم للحصة.

 50  : كريم  محمد  مختا3  السيد 
حصة بقيمة 5.000 د3هم للحصة.

 200 : السيدة مختا3 مهاني مريم 
حصة بقيمة 20.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احالم  مهاني  السيدة 
اسشانيا 00000 اسشانيا اسشانيا.

احمد  العربي  طامو  السيدة 
اسشانيا   00000 اسشانيا  عنوانه)ا( 

اسشانيا.
كريم  محمد  مختا3  السيد 
اسشانيا   0000 اسشانيا  عنوانه)ا( 

اسشانيا.
مريم  مهاني  مختا3  السيدة 
اسشانيا   00000 اسشانيا  عنوانه)ا( 

اسشانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
كريم  محمد  مختا3  السيد 
اسشانيا   00000 اسشانيا  عنوانه)ا( 

اسشانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتا3يخ  بتطوا0  االبتدائية 

2002 تحت 3قم 597.

708I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

AZIZ EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT
ET CONSEIL

 RES MIMOUZA IMM D 2EME
 ETAGE APP 20, CITE FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC

AZIZ EVENTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 11 

بلوك 8 حي سيدي محمد - 80000 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
50779

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AZIZ  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EVENTS
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التصوير الفوطوكرافي.
 11 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 
 80000  - حي سيدي محمد   8 بلوك 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 1.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:
 2.700  : باحتيت  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 6200  : باحتيت  عزيز  السيد 

بقيمة 100 د3هم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  باحتيت  عزيز  السيد 

محمد  حي سيدي   8 بلوك   11 3قم 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  باحتيت  عزيز  السيد 

محمد  حي سيدي   8 بلوك   11 3قم 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   10 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208882.

749I

MERY CONSULTING

J & G LOCATION 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MERY CONSULTING

 Angle zawiyat Taroudant et

 rue marrakech , complexe

 abraj tanja bloc 7, étage 2 n 26

Tanger، 90000، طنجة املغرب

 J & G LOCATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 

اإلمام السهيلي محل 1 ما بي0 

الطابقي0 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.66161

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

04 فبراير 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 J & G LOCATION الشريك الوحيد 

د3هم   500.000 3أسمالها  مشلغ 

زنقة   22 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0 

بي0  ما   1 محل  السهيلي  اإلمام 

املغرب  طنجة   90000  - الطابقي0 

نتيجة ل : أزمة إقتصادية.

 22 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ما بي0   1 زنقة اإلمام السهيلي محل 

الطابقي0 - 90000 طنجة املغرب. 
و عي0:

الدنكير  الدين   جمال  السيد)ة( 
الحجريي0 كزناية طنجة  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 
فبراير   28 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2892.
750I

FIDACTIVE

AL ISRAA
إعال0 متعدد القرا3ات

FIDACTIVE
 Lot N°505 N° 2 &0 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

AL ISRAA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع ولي 
العد 3قم 69 الطابق االول املر�صى 
العيو0 - 70000 العيو0 املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.28977
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 20 دجنبر 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :2- 3قم  قرا3 
مايلي: زيادة في 3أ2 املال بمشلغ ثمانية 
 ، د3هم   )8،000،000.00( ماليي0 
80.000 حصة من  من خالل إنشاء 
لصالح  للحصة  د3هم   100.00 فئة 
الشريك الوحيد السيد ايد3 بوهرا0 
مقاصة مع ديو0  إجراء   : عن طريق 
الشركة املحددة املقدا3 و املستحقة. 
على  ينص  الذي   :2- 3قم  قرا3 
بمشلغ  املال  3أ2  تخفيض  مايلي: 
 (7.000.000.00( ماليي0  سشعة 

70.000 حصة بقيمة  بإلغاء   ، د3هم 
100.00 للحصة واستيعاب الخسائر 

ل( السابقة. )دين ُمرحَّ
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
تكوين   - املساهمات   6- 3قم  بند 
مايلي:  على  ينص  الذي  املال:  3أ2 
السيد إيد3 بوهرا0 الشريك الوحيد: 
يساهم في الشركة بمشلغ أ3بعة ماليي0 

)0،000،000.00( د3هم. 
بند 3قم -7 3أ2 املال: الذي ينص 
على مايلي: تم تحديد 3أ2 املال بمشلغ 
أ3بعة ماليي0 )4.000.000.00( د3هم 
بقيمة  سهم   40.000 إلى  مقسمة   ،
مكتتب  منها  لكل  د3هم   100.00
إلى   1 مرقمة من   ، ومدفوع بالكامل 
بالكامل للسيد  ومخصصة   40.000

إيد3 بوهرا0 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 641.
751I

7P CONSEIL

KAW-MED LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

7P CONSEIL
شقة 3قم 4 ،3قم 74 زاوية شا3ع 
غاندي و شا3ع فرحت حشاد حي 

القد2 اكادير
KAW-MED LOGISTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم252 
حي اكيو د3ا3كة تكيوين - 80000 

اكادير املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
50647

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
KAW- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MED LOGISTIC
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير.
3قم252   : عنوا0 املقر االجتماعي 
 80000  - تكيوين  د3ا3كة  اكيو  حي 

اكادير املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد خليفة الحمزاوي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خليفة الحمزاوي عنوانه)ا( 
بلوك ب 3قم 222 حي املسيرة 80000 

ايت ملول املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خليفة الحمزاوي عنوانه)ا( 
بلوك ب 3قم 222 حي املسيرة 80000 

ايت ملول املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208722.
752I

7P CONSEIL

 MAXWELL ENGINEERING
AND SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

7P CONSEIL
شقة 3قم 4 ،3قم 74 زاوية شا3ع 
غاندي و شا3ع فرحت حشاد حي 

القد2 اكادير
 MAXWELL ENGINEERING AND
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شقة 3قم 
04 3قم 74 زاوية شا3ع فرحت حشاد 
وشا3ع غاندي حي القد2 - 80000 

اكادير املغرب.
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.40995
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 16 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زاوية شا3ع   74 3قم   04 »شقة 3قم 
حي  غاندي  وشا3ع  حشاد  فرحت 
إلى  اكادير املغرب«   80000 - القد2 
3قم  الثالث  الطابق   08 3قم  »شقة 
062 بلوك ب تجزئة انزا العليا تدا3ت 

انزا  - 80000 اكادير املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208720.
752I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

 ENTREPRISE DES ETUDES,
 DES ENTRETIENS
 ET DES TRAVAUX

))D›AMÉNAGEMENT )3ETA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

اقامة السالم الطابق الرابع شقة 
3قم 28 شا3ع موالي عشد هللا - 

مراكش، 
 ENTREPRISE DES ETUDES, DES
 ENTRETIENS ET DES TRAVAUX

 ))D›AMÉNAGEMENT )2ETA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

موالي الحسن االول اقامة سيشام 
بلوك -أ- الطابق الرابع 3قم 10 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222209
 01 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ENTREPRISE DES ETUDES, DES
 ENTRETIENS ET DES TRAVAUX

.(D’AMÉNAGEMENT )2ETA(
غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

اشغال الشناء.

-الهندسة املدنية .
-تاجر..

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
سيشام  اقامة  االول  الحسن  موالي 
 -  10 3قم  الرابع  الطابق  -أ-  بلوك 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد عمر بو3ضوية : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : بو3ضوية  مهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بو3ضوية  عمر  السيد 
شا3ع  3قم222   2 الرويضات  تجزئة 
مراكش   40000 الفا�صي  عالل 

املغرب.
السيد مهدي بو3ضوية عنوانه)ا( 
تا3كة   8 3قم  تا3كة  حدائق  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي بو3ضوية عنوانه)ا( 
تا3كة   8 3قم  تا3كة  حدائق  تجزئة 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222526.
754I

fiduciaire la grande classe

SOCIETE NOR MASSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire la grande classe
شا3ع االميرة اللة عائشة ، 26000، 

سطات املغرب
 NOR MASSA SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

3أسمالها:100 000 د3هم
املقر الرئي�صي: تجزئة الكمال 2 بلوك 

2 الرقم 1104 سطات
تأسيس شركة دات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد 
بتا3يخ  عرفي  عقد  بموجب 
نو3  السيد  أسس   22/02/2022
ذات  شركة  الصديقي   الدين 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التالية:

 NOR MASSA التجا3ي:  االسم 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد 
املضمو0: اإلنعاش العقا3ي

 2 الكمال  تجزئة  الرئي�صي:  املقر 
بلوك 2 الرقم 1104

يوم  من  ابتدءا  99سنة،  املدة: 
تأسيس الشركة

في  محدد  3أسمالها  الرأسمال: 
100000.00 د3هم.

التسيير: الشركة مسيرة من طرف 
السيد نو3 الدين الصديقي 

وقد ثم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبتدائية بسطات تحت 3قم 52/22  

بتا3يخ 02 ما23 2022
755I

hkims

ELBIED ALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

hkims
29، زنقة ز3ياب حي موالي الحسن 

آسفي ، 46000، آسفي املغرب
ELBIED ALUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 N°05 وعنوا0 مقرها االجتماعي
 RUE 22 HAY WIAM 2 SAFI -

.06000 SAFI MAROC
تغيير تسمية الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
20022

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 يناير   14 في  املؤ3خ 
 ELBIED« من  الشركة  تسمية 

. »FATRAV« إلى »ALUM
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2020 تحت 3قم 622.
756I

ALERNATIVES AUDIT ET EXPERTISE

شا3ع السالم الطابق 6 3قم 14 90.000 طنجة

NEXUS SAS
شركة ذات األسهم البسيطة

وعنوا0 مقرها االجتماعي : املنطقة 
الحرة للتصدير الشقعة 92 القطعة 1 

طنجة 90090 طنجة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

225229
بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ في 22 
القانو0  إعداد  تم   2022 ديسمبر 

االسهم  ذات  لشركة  األسا�صي 
البسيطة باملميزات التالية :

شكل الشركة : شركة ذات االسهم 
البسيطة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.NEXUS SAS
غرض الشركة بإيجاز :

تصنيع وتسويق األحذية الرياضية 
أي  وكذلك  الصلة  ذات  واملكونات 

نشاط مرتشط للنشاط املذكو3.
االشتراك في أي شركة أو مؤسسة 

لغرض مماثل أو ذي صلة.
املعامالت  جميع  عام  بشكل 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجا3ية 
تكو0  قد  التي  العقا3ية  أو  املنقولة 
مرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر 
كليا أو جزئيا بأي من األشياء املذكو3ة 
ذات  أو  مماثلة  أشياء  بأي  أو  أعاله 
صلة من املحتمل أ0 تعزز أو تطو3 

نشاط الشركة.
عنوا0 مقرها االجتماعي : املنطقة 
الحرة للتصدير الشقعة 92 القطعة 1 

طنجة 90090 طنجة.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000  : الشركة  3أسمال  مشلغ 

دوال3 أمريكي مقسم كالتالي :
 SHUANGHI الشركة 
INDUSTRIAL CO LTD بـ 51 حصة 

بقيمة 100 دوال3 أمريكي.
 49 بـ   OSTBERG SC الشركة 

حصة بقيمة 100 دوال3 أمريكي.
والعائلية  الشخصية  األسمال 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SHUANGHI الشركة 
INDUSTRIAL CO LTD 
 LICHIENG DISTRICT PUTIAN  :

.CITY CHINE
 OSTBERG SC : الشركة 
 BOULEVARD 07 AIX EN

.PROVENCE FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسمال 

ومواطن مسيري الشركة :
 NILS OSTBERG : السيد 
 22200 LE THOLONET FRANCE
 PASSEPORT NUMERO

.22DK70022
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 :  YIZHEN ZHU  السيد 
 FUJIAN 250000 CHINE
 PASSEPORT NUMERO

.9622/EH46
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   7 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252676.
757I

CABINET BENISSA

ZIZAOUI AVICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 2ème étage N° 25
 N° 227 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
ZIZAOUI AVICO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي طريق 
الرباط إقامة االستقامة 1 بلوك 

5 الطابق اال3�صي - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.207582
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
15 فبراير 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
3أسمالها  مشلغ   ZIZAOUI AVICO
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
إقامة  الرباط  طريق  اإلجتماعي 
االستقامة 1 بلوك 5 الطابق اال3�صي 
 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   90000  -

توقف نشاط الشركة.
طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بلوك   1 االستقامة  إقامة  الرباط 
طنجة   90000  - اال3�صي  الطابق   5

املغرب. 
و عي0:

زيزاوي  العزيز  عشد  السيد)ة( 
إقامة  الرباط  طريق  عنوانه)ا(  و 
االستقامة 1 بلوك 5 الطابق اال3�صي 
)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2028.
758I

trans lachaal

STE RITA CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

trans lachaal
 hay rachad bloc 2 nu 272 ،

25000، taza maroc
STE RITA CASH SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 2 حي 
موالي يوسف تجزئة ملراني 3قم 9 

تازة - 25000 تازة املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.6222

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 يناير   22 املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE RITA CASH الوحيد  الشريك 
 100.000 مشلغ 3أسمالها   SARL AU
د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 
2 حي موالي يوسف تجزئة ملراني 3قم 
9 تازة - 25000 تازة املغرب نتيجة ل : 

لعدم املردودية.
و حدد مقر التصفية ب 3قم 2 حي 
موالي يوسف تجزئة ملراني 3قم 9 تازة 

- 25000 تازة املغرب. 
و عي0:

و  بودينة  3شيدة   السيد)ة( 
تجزئة املكتب الوطني   82 عنوانه)ا( 
املغرب  تازة   25000 تازة  للسياحة 

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   14 بتا3يخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 71.
759I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

REMARA ريمارا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
CABINET SEDDIK & ASSOCIES

285 شا3ع ز3قطوني اقامة 
الز3قطوني الطابق الساد2 ، 
20200، الدا3 الشيضاء املغرب
3يما3ا REMARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 
محمد بن ابراهيم املراك�صي ، إقامة 
3قم 41 الشقة 3قم 5 الطابق الثالث 

- 20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.8220

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ، »زنقة محمد بن ابراهيم املراك�صي 
الطابق   5 الشقة 3قم   41 إقامة 3قم 
الشيضاء  الدا3   20000  - الثالث 
محمد  شا3ع   226« إلى  املغرب« 
الدا3   - الثاني  الطابق  الز3قطوني 
الشيضاء  الدا3   2000  - الشيضاء 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825222.
760I

MY EXPERT SARL

MSR GLASS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
MY EXPERT SARL

 IMM 826 APPT 2 PREMIER
ÉTAGE MASSAR LOT Q.I مراكش 

40000 املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 MSR GLASS MAROC
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي إزيكي 
2 الحي الصناعي املحل التجا3ي 3قم 

78/2 مراكش 40000 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222252
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء 
 :  MSR GLASS MAROC

بمختصر تسميتها
تشكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومعالجة الزجاج
 املسطح.

عنوا0 املقر اإلجتماعي : حي إزيكي 
2 الحي الصناعي املحل التجا3ي 3قم 

2/78 مراكش 40000 املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 
 100000 الشركة  3أسمال  مشلغ 

د3هم مقسم كالتالي : 
 222 السرقاوي  السيد مصطفى 

حصة 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

 222 الراجي  الرزاق  عشد  السيد 
حصة

 بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيدة سهام الصشاح 220 حصة

بقيمة 100 د3هم للحصة.
العائلية  و  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
وعنوانه  الصشاح  سهام  السيدة 
3قم  هللا  معطى  تجزئة  اسكجو3 

2256 مراكش املغرب 40000.
السرقاوي  مصطفى  السيد 
بوعكاز   227 3قم   8 بلوك  وعنوانه 

املحاميد مراكش املغرب 40000.
السيد عشد الرزاق الراجي وعنوانه 
أ  إقامة مريم عما3ة   6 شا3ع محمد 

3قم 20 مراكش املغرب 40000.
و  العائلية  و  الشخصية  األسماء 

مواطن مسيري الشركة :
وعنوانه  الصشاح  سهام  السيدة 
3قم  هللا  معطى  تجزئة  اسكجو3 

2256 مراكش املغرب 40000.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222066.
761I

ml congestfin

MDK TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 2ER ETG ،
20202، casablanca maroc

MDK TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 46 شا3ع 
الز3قطوني الطابق 1 مكتب 2 46 

شا3ع الز3قطوني الطابق 1 مكتب 2 
20000 الدا3 الشيضاء املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.002725
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الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3   2022 ما23   10 في  املؤ3خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MDK الوحيد  الشريك  ذات 
3أسمالها  مشلغ   TRANSPORT
مقرها  وعنوا0  د3هم   10.000
الز3قطوني  شا3ع   46 اإلجتماعي 
شا3ع   46  2 مكتب   1 الطابق 
 2 مكتب   1 الطابق  الز3قطوني 
الدا3 الشيضاء املغرب نتيجة   20000

.CRISE : ل
و حدد مقر التصفية ب 46 شا3ع 
الز3قطوني الطابق 1 مكتب 2 املغرب 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب. 
و عي0:

و  د3ا2   املختا3  السيد)ة( 
م  ح ي   292 3قم   4 امل  عنوانه)ا( 
)ة(  الرباط املغرب كمصفي   20000

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827200.
762I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

I.F.A. HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 2 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

I.F.A. HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مركز 
الرياض 61 ، شا3ع اللة ياقوت 

ومصطفى املعاني 3قم 69 الطابق 
الثاني الدا3الشيضاء - 20000 

الدا3الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520692

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 I.F.A.  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HOLDING

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وخا3جه:

- تملك وإدا3ة حصص في شركات 

أخرى ؛

امللكية  حقوق  في  املشا3كة   -

طريق  عن  سواء   ، أشكالها  بجميع 

واملساهمة  واالكتتاب  الشراء 

واالندماج لجميع املمتلكات واألو3اق 

املالية ، في جميع الكيانات القانونية 

 ، مع أو بدو0 الشخصية االعتشا3ية 

وكذلك السيطرة بجميع أشكالها ؛

استثما3اتها  مختلف  إدا3ة   -

التي  العمليات  وجميع  وحيازاتها 

أغراض  وصيانة  بتطوير  تسمح 

الشركة ؛.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

ياقوت  اللة  شا3ع   ،  61 الرياض 

الطابق   69 3قم  املعاني  ومصطفى 

 20000  - الدا3الشيضاء  الثاني 

الدا3الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

املجاهد  ابن  الفتاح  عشد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

املجاهد  ابن  الفتاح  عشد  السيد 
، شقة 28  اقامة بن مليح  عنوانه)ا( 
اإلمام  وشا3ع  الحسن  موالي  شا3ع 
علي ايفغناج 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املجاهد  ابن  الفتاح  عشد  السيد 
، شقة 28  اقامة بن مليح  عنوانه)ا( 
اإلمام  وشا3ع  الحسن  موالي  شا3ع 
علي ايفغناج 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8252.
762I

CABINET BENISSA

SESA BOUKARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 2ème étage N° 25
 N° 227 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
SESA BOUKARI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 227 شا3ع 
حافظ ابن عشد الشا3 اقامة االندلس 

الظابق الثالث 3قم 15 - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.89277
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3 حل  10 ما23 2022  املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SESA BOUKARI الوحيد  الشريك 
د3هم   100.000 3أسمالها  مشلغ 
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 227 شا3ع 
حافظ ابن عشد الشا3 اقامة االندلس 
 90000  -  15 3قم  الثالث  الظابق 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 227 شا3ع 

حافظ ابن عشد الشا3 اقامة االندلس 

 90000  -  15 3قم  الثالث  الظابق 

طنجة املغرب. 

و عي0:

و  بوكريوح  كريم  السيد)ة( 

القد2  شا3ع  املجد  حي  عنوانه)ا( 

 90000 الثالث  الطابق   282 3قم 

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 

ما23   06 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2805.

764I

CHADIBEL

شدبيل
شركة التضامن

حل شركة

CHADIBEL

02 زنقة 222 ياسمينة 5 عي0 الشق 

، 20000، الدا3 الشيضاء املغرب

شدبيل شركة التضامن)في طو3 

التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 02 زنقة 

222 ياسمينة 5 عي0 الشق - 20000 

الدا3 الشيضاء املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.222622

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3   2029 ماي   08 في  املؤ3خ 

مشلغ  شدبيل  التضامن  شركة  حل 

وعنوا0  د3هم   80.000 3أسمالها 

 222 زنقة   02 اإلجتماعي  مقرها 

ياسمينة 5 عي0 الشق - 20000 الدا3 

: صعوبات  الشيضاء املغرب نتيجة ل 

املقاولة.
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و حدد مقر التصفية ب زنقة 222 

ياسمينة 5 عي0 الشق - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب. 

و عي0:

و  الشادلي  لحسن  السيد)ة( 

األلفة  3ياض  إقامة  عنوانه)ا( 

 104 شقة   07 مدخل   09 مجموعة 

الدا3 الشيضاء املغرب  األلفة 20220 

كمصفي )ة( للشركة.

بلعشال  الكشير  عشد  السيد)ة( 

األلفة  3ياض  إقامة  عنوانه)ا(  و 

 207 شقة   14 مدخل   07 مجموعة 

الدا3 الشيضاء املغرب  األلفة 20220 

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 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يونيو 2029 تحت 3قم 706908.

765I

trainning office and accounting advice

ZX AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 trainning office and accounting

advice

 rue 2 etage 2 appt 2 tarik ,45

 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc

ZX AUTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 20 

شقة 8 شا3ع موالي أحمد لوكيلي 

حسن - 10000 الرباط املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.252972

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تمت   2022 ما23   01 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

نو3الدين  )ة(  السيد  تفويت 

الخيامي  1.000 حصة اجتماعية من 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 

عشد اللطيف فجرين بتا3يخ 01 ما23 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   09 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222788.

766I

trainning office and accounting advice

AIT YAHIA NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 trainning office and accounting

advice

 rue 2 etage 2 appt 2 tarik ,45

alkheir bernoussi الدا3 الشيضاء، 

20600، الدا3 الشيضاء املغرب

AIT YAHIA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 008 شا3ع 

الحزام الكشير عي0 السشع - 20590 

الدا3 الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.202602

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

املؤ3خ في 15 دجنبر 2022 تم تحويل 

املقر االجتماعي الحالي للشركة من » 

008 شا3ع الحزام الكشير عي0 السشع 

إلى  املغرب«  الدا3 الشيضاء   20590  -

»تجزئة النعيم زنقة 7 3قم 15 سيدي 

 - البرنو�صي  سيدي  مقاطعة  مومن 

20600 الدا3 الشيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825020.

767I

FIDUCO TANTAN

PLAYA PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 ،AVENUE HASSAN II ، 82020

طانطا0 املغرب
PLAYA PLAST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي السالم 
جماعة الوطية - 82020 طانطا0 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

6029
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 PLAYA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PLAST
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االكيا2 الو3قية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 82020  - الوطية  جماعة  السالم 

طانطا0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : ابواملعالي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
حصة   500  : لبزا3  علي  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد ابواملعالي عنوانه)ا( 
طانطا0   82020 حي السالم الوطية 

املغرب.
 20 عنوانه)ا(  لبزا3  علي  السيد 
 82000 حي عي0 الرحمة   17 الزنقة 

طانطا0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد ابواملعالي عنوانه)ا( 
طانطا0   82020 حي السالم الوطية 

املغرب
 20 عنوانه)ا(  لبزا3  علي  السيد 
 82000 حي عي0 الرحمة   17 الزنقة 

طانطا0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطا0 بتا3يخ 28 فبراير 

2022 تحت 3قم 02/2022.

768I

CENTRE D’AFFAIRES 2M SARL AU

بماتل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES 2M SARL
AU

 BD TADLA ETG 2 DERB
 MARRAKECH BLOC 9 N° 90

 ALIA MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

بماتل شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 20 شقة 
8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسا0، 

الرباط - 11000 الرباط املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.147111

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3 حل   2022 يناير   22 املؤ3خ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ  بماتل  الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 
زنقة   8 شقة   20 اإلجتماعي  مقرها 
الرباط  موالي احمد لوكيلي حسا0، 
 : الرباط املغرب نتيجة ل   11000  -
-الحل املشكر للشركة املذكو3ة أعاله 

و وضعها في طو3 التصفية
الخالق  بنعشد  السيدة  -تسمية 

ماجدة كمصفية للشركة.
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و حدد مقر التصفية ب 20 شقة 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا0،   8

الرباط - 11000 الرباط املغرب. 

و عي0:

الخالق  بنعشد  ماجدة  السيد)ة( 

 01 زنقة  لالشافية  حي  عنوانه)ا(  و 
3قم 02 طنجة 90010 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 

ما23   08 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222702.

769I

MLM FINANCE

 GLOBAL UNIVERS CYCLES
PARTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°29 0 EME ETAGE

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

 GLOBAL UNIVERS CYCLES

PARTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محل 
3قم 1 بدوا3 القايد حربيل الشو3 

تامنصو3ت مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.226925

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( محسن خربوش 

170 حصة اجتماعية من أصل 500 

هللا  عشد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الزكريوي بتا3يخ 22 فبراير 2022.

ايت  عشد هللا  )ة(  السيد  تفويت 
املود0 20 حصة اجتماعية من أصل 
عشد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة   500
هللا الزكريوي بتا3يخ 22 فبراير 2022.
ايت  عشد هللا  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   140 املود0 
)ة(  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
 22 بتا3يخ  الزكريوي  عرفة  محمد 

فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2572.
770I

 YAKOUT PROJECTS/ ياقوت بروجكت سا3ل

SARL AU

ياقوت بروجكت سارل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YAKOUT/ ياقوت بروجكت سا3ل
PROJECTS SARL AU

طريق الرباط شا3ع الجيش امللكي 
طنجة شقة بالطابق الثاني 3قم 

02 الواقعة بتجزئة فلو3نسيا 09 ، 
90000، طنجة املغرب

ياقوت بروجكت سا3ل شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط شا3ع الجيش امللكي طنجة 
شقة بالطابق الثاني 3قم 02 الواقعة 

بتجزئة فلو3نسيا 09 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
225222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
ياقوت   : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

بروجكت سا3ل.
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو الشناء .
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
طنجة  امللكي  الجيش  شا3ع  الرباط 
شقة بالطابق الثاني 3قم 02 الواقعة 
بتجزئة فلو3نسيا 09 - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 1.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : خضو3  محمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خضو3  محمد  السيد 
الشعبي  الشنك  تجزئة  ب  الساكن 
 90000 طنجة   04 3قم   59 الزنقة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خضو3  محمد  السيد 
الشعبي  الشنك  تجزئة  ب  الساكن 
 90000 طنجة   04 3قم   59 الزنقة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252769.

771I

FIDUCIA-MID

 STE PROMOTEUR AL
MOTAHABOUN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
3قم 98 الطابق االول طريق مكنا2 
ميمالل ميدلت ، 50250، ميدلت 

ميدلت
 STE PROMOTEUR AL

MOTAHABOUN SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي العما3ة 07 

بلوك/د ماج1 تجزئة الفجر - 50050 

مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

55272

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 STE PROMOTEUR AL  :

. MOTAHABOUN SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقا3ي

العما3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 - الفجر  تجزئة  ماج1  بلوك/د   07

50050 مكنا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 400.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 2.220  : عمر  االطرا�صي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 2.222  : مصطفى  يدا0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد يدا0 محمد : 2.222 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  االطرا�صي  السيد 
22زنقة فيصل ايت منصو3 50250 

ميدلت املغرب.

عنوانه)ا(  يدا0 مصطفى  السيد 
الحي العسكري 4 3قم 104 البساتي0 

50020 مكنا2 املغرب.
السيد يدا0 محمد عنوانه)ا( 3قم 

االسماعيلية  3ياض  طه  تجزئة   25

50000 مكنا2 املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمر  االطرا�صي  السيد 

22زنقة فيصل ايت منصو3 50250 

ميدلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   10 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 545.

772I

FIDUCIA-MID

 STE RAWASSI SERVICES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIA-MID

3قم 98 الطابق االول طريق مكنا2 

ميمالل ميدلت ، 50250، ميدلت 

ميدلت

 STE RAWASSI SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 28 شا3ع 

العيا�صي أيت منصو3 - 50250 

ميدلت املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.2257

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   22 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

ايت  3ضوا0  )ة(  السيد  تفويت 

بداز 220 حصة اجتماعية من أصل 

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

فاطمة قد3ي بتا3يخ 09 فبراير 2022.

3ضوا0 قجاني  )ة(  تفويت السيد 

40 حصة اجتماعية من أصل 1.000 

فاطمة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

قد3ي بتا3يخ 09 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   02 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 70.

772I

FIDUCIA-MID

 SNOUSSI ANOUAL SARL

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIA-MID

3قم 98 الطابق االول طريق مكنا2 

ميمالل ميدلت ، 50250، ميدلت 

ميدلت

 SNOUSSI ANOUAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : ب 19 

زنقة زمشيا املو انطا3فو - 50250 

ميدلت املغرب.

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.2987

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تقر3   2022 دجنبر   20 في  املؤ3خ 

 SNOUSSI ANOUAL SARL حل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الوحيد مشلغ 3أسمالها 

مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000

املو  زمشيا  زنقة   19 ب  اإلجتماعي 

املغرب  ميدلت   50250  - انطا3فو 

نتيجة للحل املسشق للشركة.

و عي0:

و  السنو�صي  احمد   السيد)ة( 

بروكسيل   2020 بلجيكا   عنوانه)ا( 

بلجيكا  كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

19 زنقة  09 ما23 2022 وفي  بتا3يخ 

ميدلت   50250  - زمشيا املو انطا3فو 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   07 بتا3يخ  بميدلت  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 08.

774I

FIDUCIA-MID

STE ATLAS ENERGIE-
ATNER- SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

FIDUCIA-MID
3قم 98 الطابق االول طريق مكنا2 
ميمالل ميدلت ، 50250، ميدلت 

ميدلت
 STE ATLAS ENERGIE-ATNER-

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 20 طريق 
الجنوب - 50250 ميدلت املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.479
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3   2022 يوليوز   16 في  املؤ3خ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
3قم  بالعنوا0  الكائن  و   - التسمية 
بلوك د اقامة كو3اي كامايا0   2202
، جماعة ديكسي0 ، في كوناكري ، في 
كوناكري   99220  - غينيا  جمهو3ية 
السيد)ة(  طرف  من  املسير  و  غينيا 

بوسليم امي0.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 62.

775I

PROXY FINANCE

AFRIQUE CAR PARTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

PROXY FINANCE
زاوية شا3ع يعقوب املنصو3 و شا3ع 

عالل الفا�صي ، عما3ة 3قم 20 
)فضاء الصفوة( ، الطابق الثالث ، 
مكتب 3قم 22 ، 40000، مراكش 

املغرب
AFRIQUE CAR PARTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 29 

شا3ع اللة الياقوت الطابق الخامس 

شقة د الدا3 الشيضاء - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.119059

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

17 يونيو 2022 تم تحويل  املؤ3خ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»3قم 29 شا3ع اللة الياقوت الطابق 

 - الشيضاء  الدا3  د  شقة  الخامس 

إلى  املغرب«  الشيضاء  الدا3   20000

 22 الراحة  تجزئة  كماسة  »طريق 

 - مراكش  املحاميد   1 3قم  محل 

40000 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   04 التجا3ية بمراكش بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 228256.

776I

N2M CONSEIL-SARL

A2M MARCHICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 29, 2

 ETAGE N 0 ، 62000، NADOR

MAROC

A2M MARCHICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 

الحرشة بوعرك سلوا0 - 62000 

الناضو3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22709

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 A2M  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. MARCHICA

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء - اعمال املاء والكهرباء -وتثبيت 

نجا3ة   - الحديثة  املطابخ  تركيب 

 - البستنة   - االنوكس  و  االملنيوم 

 - املراقشة  كاميرات  تركيب  و  تثبيت 

التكييف - التجا3ة. .

دوا3   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 62000  - سلوا0  بوعرك  الحرشة 

الناضو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد اخليفي مراد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : محمد  اخليفي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مراد  اخليفي  السيد 

سلوا0  بوعرك   2 الحرشة  دوا3 

62000 الناضو3 املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  اخليفي  السيد 

دوا3 الحرشة بوعرك سلوا0 62000 

الناضو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مراد  اخليفي  السيد 

سلوا0  بوعرك   2 الحرشة  دوا3 

62000 الناضو3 املغرب

عنوانه)ا(  محمد  اخليفي  السيد 

دوا3 الحرشة بوعرك سلوا0 62000 

الناضو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 01 ما23 

2022 تحت 3قم 202.

777I

sacompta sarl au

 BOULANGERIE PATISSERIE
EL HIMER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
 BOULANGERIE PATISSERIE EL

HIMER
SARL AU

بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
وضع  تم  بفا2   02/02/2022
بولنجري  لشركة  األسا�صي  القانو0 
املسؤولية  ذات  الحيمر  بتيسري 
الوحيد،  والشريك  املحدودة 

خصائصها كالتالي:
 100.000 اإلجمالي:  الرأسمال 
د3هم مقسمة إلى 1000 حصة بمشلغ 

100 د3هم للحصة
حصة   1000 كالتالي:  موزعة   
لشطاقة  الحامل  لحمر  الحسي0 

.PH826086 التعريف الوطنية
األشغال  االجتماعي:  الهدف 
+متجر  مخبزه  الشناء+  أو  املختلفة 

الحلويات.                  
 680 البركة 3قم  املقر االجتماعي: 
فا2  صفرو  طريق  الجوهرة  تجزئة 

املغرب ص. ب 20060  
الشركة  يسير  الشركة:  تسيير 
السيد الحسي0 لحمر الحامل لشطاقة 

.PH826086 التعريف الوطنية
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

 72652
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
بفا2  التجا3ية  باملحكمة  القانوني 
3قم  تحت   2022 ما23   02 بتا3يخ 

.2250/22
778I

MLM FINANCE

 GLOBAL UNIVERS CYCLES
PARTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°29 0 EME ETAGE

 ،MARRAKECH، 00000

marrakech maroc
 GLOBAL UNIVERS CYCLES
PARTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محل 3قم 
1 بالطابق األ3�صي بطريق السو3 3قم 
08 سبيع الشمالي مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.226925

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
األ3�صي  بالطابق   1 3قم  »محل  من 
بطريق السو3 3قم 08 سبيع الشمالي 
املغرب«  مراكش   40000  - مراكش 
1 بدوا3 القايد حربيل  إلى »محل 3قم 
 40000  - الشو3 تامنصو3ت مراكش 

مراكش مراكش«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2572.
779I

CABINET BENISSA

ADARIM TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 2ème étage N° 25

 N° 227 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

ADARIM TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الدالية 

طنجة الشالية زنقة شاطئ أزال قطعة 

52 طابق االول 3قم 5 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222962

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ في 10 

ما23 2022 تم إعداد القانو0 

األسا�صي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADARIM TRAV

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء و كراء معدات الشناء.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

شاطئ  زنقة  الشالية  طنجة  الدالية 

 -  5 طابق االول 3قم   52 أزال قطعة 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد عادل حميدوش 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عادل حميدوش عنوانه)ا( 

دوا3 آيت مو�صى حمي جماعة بطيط 

51000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل حميدوش عنوانه)ا( 

دوا3 آيت مو�صى حمي جماعة بطيط 

51000 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا3ية بطنجة بتا3يخ 28 يناير 2022 

تحت 3قم 00622222002082.

780I
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IT FIDUS

AUBON GOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

IT FIDUS

 HOURIA 2 N°286 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC

AUBON GOUT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

املقاومة حي النسيم مج22 عما3ة 02 

محل 04 - 28880 املحمدية املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22225

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تقر3 حل   2022 يناير   19 املؤ3خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 AUBON GOUT الوحيد  الشريك 

د3هم   100.000 3أسمالها  مشلغ 

شا3ع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0 

املقاومة حي النسيم مج22 عما3ة 02 

املحمدية املغرب   28880 -  04 محل 

نتيجة ل : نهاية النشاط.

شا3ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املقاومة حي النسيم مج22 عما3ة 02 

محل 04 - 28880 املحمدية املغرب. 

و عي0:

السيد)ة( محمد دوزي و عنوانه)ا( 

زنقة  ملحر�صي  تجزئة  الحسني  حي 

وجدة املغرب   6000  79 الوئام 3قم 

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 بتا3يخ 22 فبراير 

2022 تحت 3قم 446.

782I

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

OUBAID TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

 AVENUE DE LA RESISTANCE 20

N°26، 90020، Tanger Maroc

OUBAID TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع عشد 

هللا الهشطي اقامة القد2 3قم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225227

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUBAID TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل  الغير  لحساب  الدولي  الطرقي 

األمتعة غير املصحوبة.

عنوا0 املقر االجتماعي : شا3ع عشد 

 -  20 هللا الهشطي اقامة القد2 3قم 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيدة ملياء الصيد : 200 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد محمد ياسي0 الصيد : 200 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 100  : الحراق  نو3الدين  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
مطما3ي  فيصل  محمد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.

السيد البشير مو�صى : 250 حصة 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الصيد  ملياء  السيدة 
مدشر اكزناية اكزناية 90050 طنجة 

املغرب.
الصيد  ياسي0  محمد  السيد 
زنقة  حومة الدا3 الشيضاء  عنوانه)ا( 

61 3قم 20 90000 طنجة املغرب.
الحراق  نو3الدين  السيد 
عنوانه)ا( حي ابن بطوطة زنقة 227 

3قم 1 90000 طنجة املغرب.
مطما3ي  فيصل  محمد  السيد 

عنوانه)ا( اسشانيا . . اسشانيا.
السيد البشير مو�صى عنوانه)ا( حي 
الحداد زنقة 9 3قم 59 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الصيد  ملياء  السيدة 
مدشر اكزناية اكزناية 90050 طنجة 

املغرب
الصيد  ياسي0  محمد  السيدة 
زنقة  حومة الدا3 الشيضاء  عنوانه)ا( 

61 3قم 20 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252589.

782I

N2M CONSEIL-SARL

 WORLD WASTE
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 29, 2
 ETAGE N 0 ، 62000، NADOR

MAROC
 WORLD WASTE

MANAGEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 82 , شا3ع 
جنرال أمزيا0 شقة 3قم 2 - 62000 

الناضو3 املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.22565

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 ما23   01 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة(  محمد السريخي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( كمال 

باللعتيق بتا3يخ 01 ما23 2022.
تفويت السيد )ة(  محمد  محمد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
فشيا0 فسنت يفس بيلوت بتا3يخ 01 

ما23 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 07 ما23 

2022 تحت 3قم 272.
782I

STE FIDLAMIAE SARL

I PORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 27 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 0 HASSAN ، 20000،

RABAT MAROC
I PORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 91 شا3ع 
املقاومة زنقة لند0 عما3ة جرينسن 
حي املحيط - 10000 الرباط املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.117197
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3   2022 دجنبر   01 في  املؤ3خ 
شركة ذات مسؤولية   I PORT حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 
شا3ع املقاومة   91 مقرها اإلجتماعي 
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حي  جرينسن  عما3ة  لند0  زنقة 
املغرب  الرباط   10000  - املحيط 

نتيجة ل- عدم بلوغ الهدف..
و عي0:

السالمي  العزيز  عشد  السيد)ة( 
 2 زنقة لبروج شقة   11 و عنوانه)ا( 
)ة(  الرباط املغرب كمصفي   10000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا3يخ 15 دجنبر 2022 وفي 91 شا3ع 
املقاومة زنقة لند0 عما3ة جرينسن 
حي املحيط - 10000 الرباط املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222822.

780I

HELLO BEAUTY

HELLO BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HELLO BEAUTY
 RUE SEBOU QUARTIER 02

 GAUTHIER ، 20060،
Casablanca Maroc

HELLO BEAUTY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 02 
شا3ع سيشو غوتييه - 20060 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522682
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 HELLO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BEAUTY
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجميل والعناية التجميلية.

عنوا0 املقر االجتماعي : 02 شا3ع 

سيشو غوتييه - 20060 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : السيدة سهام طلبي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   50  : طلبي  هند  السيدة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طلبي  سهام  السيدة 

تراني  سكن  دوكس  حسن  شا3ع 

عما3ة ب 2 شقة 2 حي شتوي 40000 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  طلبي  هند  السيدة 

 25Allee de la Bordonnais 92600

.Aulnay sous Bois France

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طلبي  سهام  السيدة 

تراني  سكن  دوكس  حسن  شا3ع 

عما3ة ب 2 شقة 2 حي شتوي 40000 

مراكش املغرب

عنوانه)ا(  طلبي  هند  السيدة 

 25Allee de la Bordonnais 92600

Aulnay sous Bois France

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 7099.

785I

الشركة القابضة لتدبير األسهم

XY CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي0 مسير جديد للشركة

الشركة القابضة لتدبير األسهم

فيال 9K0 زنقة النجد حي الرياض ، 

10100، الرباط املغرب

XY CONSEIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة بوملا0 
3قم 89 حي خط الرملة 1 العيو0 - 

70000 العيو0 املغرب.
تعيي0 مسير جديد للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.20802

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تعيي0  تم   2020 ماي   19 في  املؤ3خ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( متوكل 

فاطمة الزهراء كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   02 بتا3يخ  بالعيو0  االبتدائية 

2020 تحت 3قم 920/2020.

786I

distra conseils

SMART FLUX MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

distra conseils
3قم 2 بلوك 22 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 40000، مراكش املغرب
SMART FLUX MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

مسلم تجزئة بوكا3 الطابق الثالث 
الشقة 3قم 14 باب دكالة مراكش.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222025
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART FLUX MAROC
تاجر في   -  : غرض الشركة بإيجاز 

اآلالت الكشيرة و املعدات الصناعية.
- بيع معدات معالجة املياه.

- تصدير واستيراد.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الثالث  الطابق  بوكا3  تجزئة  مسلم 

الشقة 3قم 14 باب دكالة مراكش.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : السيد عشد الرزاق اومرو 

حصة بقيمة 50.000 د3هم للحصة.

السيد محمد خر�صي : 500 حصة 

بقيمة 50.000 د3هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اومرو  الرزاق  عشد  السيد 
حي  تيسليت  زنقة   202 عنوانه)ا( 

 40000 الحوز  تحناوت  تيسليت 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  خر�صي  محمد  السيد 
250 زنقة اسوا0 سيدي بنو3 40000 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اومرو  الرزاق  عشد  السيد 
حي  تيسليت  زنقة   202 عنوانه)ا( 

 40000 الحوز  تحناوت  تيسليت 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222626.

787I

NAC CONSEIL

 STE ZAHRAT OULA
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي0 مسير جديد للشركة

NAC CONSEIL

 IMM 22 RUE TANGER BUREAU

 N° 25 ETAGE 2 BD JOULANE

 ATLAS FES ، 20000، FES

MAROC

 STE ZAHRAT OULA

CONSTRUCTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 6 
الطابق 1 د3ب سيدي قا�صي حاجة 
فا2 جديد فا2. - 20000 فا2 

املغرب.
تعيي0 مسير جديد للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.00882

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي0   2022 نونبر   29 املؤ3خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة( د3يد3 

أحمد كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بفا2 بتا3يخ 25 يناير 2022 

تحت 3قم 276.
788I

NAC CONSEIL

 STE PARA ESPACE SANTE
DE FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NAC CONSEIL
 IMM 22 RUE TANGER BUREAU

 N° 25 ETAGE 2 BD JOULANE
 ATLAS FES ، 20000، FES

MAROC
 STE PARA ESPACE SANTE DE
FES شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي محل 
بالطابق اال3�صي اقامة الشرفاء 3قم 

4 عي0 عمير طريق املوزا3 فا 2 - 
20000 فا 2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
72227

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PARA ESPACE SANTE DE FES

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  -التصدير  طشية  مستلزمات 

االستيراد..

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
3قم  بالطابق اال3�صي اقامة الشرفاء 

 -  2 فا  املوزا3  طريق  عمير  عي0   4

20000 فا 2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : الودغيري  السيدة حسناء 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   500  : السيد احمد جابر 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الودغيري  حسناء  السيدة 

 145 الرقم  بيروت  شا3ع  عنوانه)ا( 

الزهو3 1فا2 20000 فا 2 املغرب.

السيد احمد جابر عنوانه)ا( شا3ع 

1فا2  الزهو3   145 الرقم  بيروت 

20000 فا 2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الودغيري  حسناء  السيدة 

 145 الرقم  بيروت  شا3ع  عنوانه)ا( 

الزهو3 1فا2 20000 فا 2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 771.

789I

Sud Business Center

POINT INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sud Business Center

إقامة جوهرة األطلس عما3ة د 3قم 

2 الطابق األ3�صي زاوية زنقة أبو بكر 

الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 

الشتوي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب

POINT INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة 

طيشة عما3ة ب 1 شقة 3قم 22 

شا3ع االمير موالي عشد هللا - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

200297

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2029 نونبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 POINT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVEST
مقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

اشغال مختلفة

- تجا3ة

- استيراد و تصدير.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 22 3قم  شقة   1 ب  عما3ة  طيشة 

شا3ع االمير موالي عشد هللا - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد محمد بو3يا : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بو3يا  محمد  السيد 

الو3دة  عما3ة  الفا�صي  عالل  شا3ع 

الشقة 5 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بو3يا  محمد  السيد 

الو3دة  عما3ة  الفا�صي  عالل  شا3ع 

الشقة 5 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   15 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2029 تحت 3قم 209578.

790I

مكتب الحسابات العشاد

SMART WINGS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات العشاد

22 بلوك 2 بئرانز3ا0 بنصفا3، 

22000، صفرو املغرب

SMART WINGS TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 22 

بلوك 2 برنز3ا0 بنصفا3 صفرو - 

22000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2522

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 أكتوبر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART WINGS TRANS
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل الشضائع لفائدة الغير

-التصدير واالستيراد

-املفاوضة.
 22 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 

 - صفرو  بنصفا3  برنز3ا0   2 بلوك 

22000 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
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 500  : الغربالي  عثما0  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : اليزنا�صي  عصام  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عثما0 الغربالي عنوانه)ا( 
 20000 تاونات  تيسة  املحلة  حي 

تاونات املغرب.
السيد عصام اليزنا�صي عنوانه)ا( 
السما3ة طابق  حي االستقالل شا3ع 
املضيق   22000 املضيق   4 3قم   1

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثما0 الغربالي عنوانه)ا( 
 20000 تاونات  تيسة  املحلة  حي 

تاونات املغرب
السيد عصام اليزنا�صي عنوانه)ا( 
السما3ة طابق  حي االستقالل شا3ع 
املضيق   22000 املضيق   4 3قم   1

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   02 االبتدائية بصفرو بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 722.
791I

Sud Business Center

FR DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Sud Business Center
إقامة جوهرة األطلس عما3ة د 3قم 
2 الطابق األ3�صي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب
FR DEVELOPPEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 3قم 
1164 بلوك 22 املحاميد 2 - 40160 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.22277

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
14 شتنبر 2025 تقر3 حل  املؤ3خ في 
FR DEVELOPPEMENT شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 10.000 3أسمالها  مشلغ  الوحيد 
د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 
1164 بلوك 22 املحاميد 2 - 40160 
مراكش املغرب نتيجة لعدم وجود أي 

نشاط للشركة.
و عي0:

و  الزاهيدي  3شدي   السيد)ة( 
 1165 3قم   2 محاميد  عنوانه)ا( 
)ة(  40160 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
3قم  وفي   2022 نونبر   20 بتا3يخ 
1164 بلوك 22 املحاميد 2 - 40160 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   15 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 220765.

792I

STE FIDUCONFIANCE

SIHA AUTO
إعال0 متعدد القرا3ات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 226, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 20000،

FES MAROC
SIHA AUTO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 3قم 25 
زنقة عشد العلي بنشقرو0 إقامة 
الشحمي املدينة الجديدة فا2 - 

20000 فا2 املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.52229

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 22 نونبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
 000  00 من  الشركة  3اسمال  3فع 

500 د3هم الى.00 000 905 دزهم

على  ينص  الذي  ا:   2 3قم  قرا3   

الشركة  3اسمال  انخفاض  مايلي: 

 000 الى00  د3هم   905  000 من00 

500. دزهم 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند 3قم 
 00 الشركة من  3فع 3اسمال  مايلي: 

 905  000 الى.00  د3هم   500  000

دزهم و انخفاض 3اسمال الشركة من 

00 000 905 د3هم الى 00 000 500. 

دزهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   02 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 5086/22.

792I

مكتب الحسابات العشاد

 ATELIER D›ARCHITECTURE
IN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الحسابات العشاد

22 بلوك 2 بئرانز3ا0 بنصفا3، 

22000، صفرو املغرب

 ATELIER D›ARCHITECTURE IN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 22 

بلوك 2 برنز3ا0 بنصفا3 صفرو - 

22000 صفرو املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.2689

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3   2022 دجنبر   22 في  املؤ3خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ATELIER الوحيد  الشريك  ذات 

مشلغ   D’ARCHITECTURE IN
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 

 2 بلوك   22 3قم  اإلجتماعي  مقرها 

 22000  - صفرو  بنصفا3  برنز3ا0 

صفرو املغرب نتيجة ل : املنافسة.

 22 و حدد مقر التصفية ب 3قم 
 - صفرو  بنصفا3  برنز3ا0   2 بلوك 

22000 صفرو املغرب. 
و عي0:

السيد)ة( عادل بياض و عنوانه)ا( 
مريرت  الفرح  701حي  320قم  زنقة 
)ة(  مريرت املغرب كمصفي   54450

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
بنصفا3  برنز3ا0   2 بلوك   22 3قم   :

صفرو
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   10 بتا3يخ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 22/2022.

794I

مكتب الحسابات العشاد

SADNIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الحسابات العشاد
22 بلوك 2 بئرانز3ا0 بنصفا3، 

22000، صفرو املغرب
SADNIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم71 
الطابق االول تجزاة اد وكنديف 

صفرو - 2200 صفرو املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.2557

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 20 دجنبر 2022 تقر3 حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 3أسمالها  مشلغ   SADNIR
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
اد  تجزاة  االول  الطابق  3قم71 
صفرو   2200  - صفرو  وكنديف 

املغرب نتيجة ل : املنافسة.
3قم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطشق االول تجزاة اد وكنديف   71

صفرو - 22000 صفرو املغرب. 
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و عي0:

و  العايدي  احمد   السيد)ة( 
الرفاف   2 بلوك   20 3قم  عنوانه)ا( 

املغرب  صفرو   22000 صفرو 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
اد  تجزاة  االول  الطشق   71 3قم   :

وكنديف صفرو

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   10 بتا3يخ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 20/2022.

795I

مكتب الحسابات العشاد

ZMZMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب الحسابات العشاد

22 بلوك 2 بئرانز3ا0 بنصفا3، 

22000، صفرو املغرب

ZMZMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 22 بلوك 

2 بئرانز3ا0 بنصفا3صفرو - 22000 

صفرو املغرب.

قفل التصفية
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.2529

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

07 دجنبر 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 

املسؤولية  ذات  شركة   ZMZMI

 100.000 3أسمالها  مشلغ  املحدودة 

 22 اإلجتماعي  د3هم وعنوا0 مقرها 
بنصفا3صفرو  بئرانز3ا0   2 بلوك 

نتيجة  املغرب  صفرو   22000  -

الملنافسة.

و عي0:

و  الزمزامي  نجيم   السيد)ة( 

اغشالواقو3ا  ايت  دوا3  عنوانه)ا( 

املغرب  صفرو   22000 صفرو 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا3يخ 07 دجنبر 2022 وفي 22 بلوك 
 22000  - بئرانز3ا0 بنصفا3صفرو   2

صفرو املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   06 بتا3يخ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 07/2022.
796I

مكتب محاسشة

ORTHOFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب محاسشة
عما3ة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52000، 

الرشيدية املغرب
ORTHOFER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املحل 3قم 
22 الكائن بزنقة املهدي بن تومرت 

ا3فود - 52000 ا3فود املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.7802

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 20 دجنبر 2022 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بزنقة  الكائن   22 3قم  »املحل  من 
 52000  - ا3فود  تومرت  بن  املهدي 
الكائن  »الكراج  إلى  املغرب«  ا3فود 
باملحيركية عرب الصشاح زيز 3قم 222 

ا3فود - 52000 ا3فود املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتا3يخ 14 يناير 

2022 تحت 3قم 20/2022.
797I

SOFICOF

HADIKATE NAKHIL SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

SOFICOF
 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،
20000، Rabat MAROC

 HADIKATE NAKHIL SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: زنقة أبو 
داود ظهيري إقامة الحديقة مكتب 
3قم 8 طنجة زنقة أبو داود ظهيري 
إقامة الحديقة مكتب 3قم 8 طنجة 

10000 طنجة املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.58527

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 29 دجنبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
إعال0 حدث الوفاة الشريك واملسير 
 HADIKATE NAKHIL الشركة 
)ش.م.م( اليوم 22/09/2022 املتوفي 

C525225 اإلد3ي�صي أحمد
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
مايلي: استشدال املسير املتوفي وتعيي0 
السيد  للشركة  الجدد  مسيرا0 
اإلد3ي�صي  والسيد  محمد  اإلد3ي�صي 

أنس
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
التوقيع والتسيير جميع الصالحيات 
اإلد3ي�صي  الجدد  للمسيرا0  املخولة 

محمد والسيد اإلد3ي�صي أنس
قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 
تغيير  تعديل نظام أسا�صي وكذالك 

القيمة أسهم
قرا3 3قم 5: الذي ينص على مايلي: 
االحتفاظ بالشكل القانوني للشركة 
األسا�صي  النظام  تغيير  وكذلك 
للشركة وكذالك تغيير و تقسيم أسهم 

بي0 مسيرا0 جدد 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
فأصشح تقسيم 3أ2 املال بي0 الو3ثة 

الشرعيي0 كمايلي:
بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
أحمد  اإلد3ي�صي  الشرعيي0  الو3ثة 
-السيد اإلد3ي�صي محمد  250 حصة 
أنس  السيداإلد3ي�صي   - حصة   250
وفاء  لعرو�صي  -السيدة  حصة   250

250 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 209565.

798I

مكتب الحسابات العشاد

SAFOUASHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات العشاد

22 بلوك 2 بئرانز3ا0 بنصفا3، 

22000، صفرو املغرب

SAFOUASHOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 145 

ب تجزئة 3ياض زيتو0 شا3ع عي0 

شقف محل 3قم 2 فا2 - 20000 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

70951

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAFOUASHOP

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالبس جاهزة بتقصيط

تصدير و االستراد.
عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 145 

عي0  شا3ع  زيتو0  3ياض  تجزئة  ب 

 20000  - فا2   2 شقف محل 3قم 

فا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 600  : خضير  صفاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
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حصة   400  : كوش  بد3  السيد 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خضير  صفاء  السيدة 
الرفايف  اشمشام  تجزئة   16 3قم 

صفرو 22000 صفرو املغرب.
زنقة  السيد بد3 كوش عنوانه)ا( 
االمير عشد القاد3 3قم 209 بويعقوبات 

صفرو 22000 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خضير  صفاء  السيدة 
الرفايف  اشمشام  تجزئة   16 3قم 

صفرو 22000 صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بفا2 بتا3يخ 22 يناير 2022 

تحت 3قم 205.
799I

Sud Business Center

IGHIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجا3ية أو شعا3 

Sud Business Center
إقامة جوهرة األطلس عما3ة د 3قم 
2 الطابق األ3�صي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب
IGHIL »شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: تجزئة 
دا3 سلطا0 3قم 222 تسلطانت - 

40065 مراكش املغرب.
»إضافة تسمية تجا3ية أو شعا3«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.9111
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 22 يناير 2022 تقر3 إضافة 

شعا3 تجا3ي للشركة وهو:
FONDOUK SAHARA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   08 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222660.
800I

شركة فيدابكو ش.م.م

JADO PRESSING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شا3ع القد2 3قم 75 
الطابق الثالت شقة 3قم 8 ، 

90080، طنجة املغرب
JADO PRESSING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الجماعة 
القروية جشل لحشيب تجزئة سيدي 
حشيب بالقرية النمودجية 3قم 16 
املحل التجا3ي 3قم 02 - 92000 

تطوا0 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
20999

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 JADO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PRESSING
الغسيل،   : غرض الشركة بإيجاز 

الصشاغة والكي.
: الجماعة  عنوا0 املقر االجتماعي 
القروية جشل لحشيب تجزئة سيدي 
 16 3قم  النمودجية  بالقرية  حشيب 
 92000  -  02 3قم  التجا3ي  املحل 

تطوا0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيدة سوعاد بن عمر 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سوعاد بن عمر عنوانه)ا( 
العوامة 02 زنقة 86 3قم 05 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عمر  بن  اسماعيل  السيد 
 85 زنقة   02 العوامة  حي  عنوانه)ا( 

3قم 17 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 620.

802I

akassri omar

سوميت غراف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

akassri omar
 avenue echbilia zenkat 2 derb
 2 n 2 tetouan ، 92000، tetouan

maroc
سوميت غراف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي بشا3ع 
عشد السالم بنونة إقامة خولة 1 

و2 الطابق األ3�صي 3قم 2 تطوا0. - 
92000 تطوا0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22025

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سوميت 

غراف.

وكالة   2-  : غرض الشركة بإيجاز 
التواصل.

-2 مطشعة..
بشا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 1 خولة  إقامة  بنونة  السالم  عشد 
 - تطوا0.   2 الطابق األ3�صي 3قم  و2 

92000 تطوا0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد يونس ز3وق : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد يونس ز3وق : 1000 بقيمة 

100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ز3وق  يونس  السيد 
ط   2 3قم  بنونة  السالم  عشد  شا3ع 
تطوا0   92000 تطوا0   6 شقة   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ز3وق  يونس  السيد 
شا3ع عشد السالم بنونة 3قم 2 ط 2 
شقة 6 تطوا0 92000 تطوا0 املغرب
السيد عثما0 البرهومي عنوانه)ا( 
حي الرحمة قطاع دال 3قم 862 سال 

11000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 647.
802I

SYNERGIE EXPERTS

GARENA CASABLANCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة جو0 جو3يس، حي غوتييه 

، 20060، الدا3 الشيضاء املغرب
GARENA CASABLANCA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 57 برج 

القطب املالي للدا3 الشيضاء، الطابق 
5، الشا3ع الرئي�صي، الدا3الشيضاء 
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أنفا، الحي الحسني 20250 الدا3 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
522655

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GARENA CASABLANCA
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وخا3جه إلى:
وتسويق  تصميم وتطوير وشراء   -
واستيراد وتصدير وبيع و3عاية وتوزيع 
وبرامج  أنظمة  وتسويق  وترخيص 
البرامج  في ذلك نشر  بما  ومنتجات، 

الجاهزة وألعاب الكمشيوتر؛
جميع  إدا3ة  أو   / و  تنظيم   -
األلعاب  وأحداث  األلعاب  أنواع 
في  بما  املجتمعية،  التنمية  وأحداث 
اإللكترونية  الرياضة  أحداث  ذلك 
اإلنترنت،  على  أو   / و  شخصيا 

والشطوالت واملعا3ض واملسابقات؛
الشحث  وتعزيز  توظيف   -
أكا0 علمًيا أو غير  سواء  والتطوير، 
الكمشيوتر  برامج  مجال  في  ذلك، 
وتطوير  الصلة،  ذات  والعناصر 
وحقوق  االختراع  براءات  وتسويق 
الفكرية  وامللكية  والنشر  التأليف 

األخرى؛
التعاو0 وعقد اتفاقيات مع كل   -
شخص، شركة، جمعية أو مؤسسة، 
سواء  معنوي،  شخص  أو  شركة 
كانت عمومية أو في املجال الخاص، 
في املغرب أو خا3جه، من أجل اقتناء 
التقنية  بالكفاءات  اإلمداد  أو   / و 
واستعمال امللكية الفكرية أواألسماء 
حقوق  توفير  ذلك  في  بما  التجا3ية، 
العالمات  ألغراض  الفكرية  امللكية 
حقوق  مقابل  املشتركة  التجا3ية 

امللكية؛

على  والتنسيق  اإلشراف   -

األنشطة التي تقوم بها املجموعة في 

املغرب وفي دولة أجنبية أو أكثر؛

ملختلف  الخدمات  تقديم   -

الجهات باملجموعة أو التي ترتشط بها 

املجموعة بحكم العالقات التجا3ية 

أو التقنية أو الرأسمالية؛

لحساب  الخدمات  تقديم   -

باملصاد3  اإلستعانة  وخدمات  الغير 

الخا3جية؛

أو  للغير  الخدمات  فوترة   -

اإلستعانة  خدمات  من  املستفيدين 

الجهات  لكل  و  الخا3جية  باملصاد3 

باملجموعة؛

أي خدمات إدا3ية أو تنظيمية   -

باملقرات  تتعلق  أخرى  تنسيق  أو 

اإلقليمية والدولية؛

أي نشاط آخر متعلق بالغرض   -

الرئي�صي أعاله.

برج   57  : عنوا0 املقر االجتماعي 

الطابق  القطب املالي للدا3 الشيضاء، 

الدا3الشيضاء  الرئي�صي،  الشا3ع   ،5

الدا3   20250 الحسني  الحي  أنفا، 

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 Garena International الشركة 

IX Private Limitedd : 2.999 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة .

 Moba Singapore الشركة 

بقيمة  حصة   Private Limited : 2

100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Garena International الشركة 

عنوانه)ا(   IX Private Limitedd

 #27-20 باليس  فوزيونوبوليس   1

228522 كاالك�صي سنغافو3ة .

 Moba Singapore الشركة 

 1 عنوانه)ا(   Private Limited

 #27-20 باليس  فوزيونوبوليس 

228522 كاالك�صي سنغافو3ة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   TAN JUN YIH السيد 

سنغافو3ة   278598 سنغافو3ة 

سنغافو3ة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820002.

802I

HORICOM

BELKA GENERAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

22AV HASSAN II APPT N°0 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

BELKA GENERAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

الجيش امللكي عما3ة سليمة 1 محل 

2 - 50000 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

55585

في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 BELKA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GENERAL

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير بالجملة

أشغال الشناء املختلفة

تجا3ة.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

محل   1 الجيش امللكي عما3ة سليمة 

2 - 50000 مكنا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 400.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلقايد عشد النبي عنوانه)ا( 
البساتي0  النخيل  تجزئة   22 3قم 

50000 مكنا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بلقايد عشد النبي عنوانه)ا( 
البساتي0  النخيل  تجزئة   22 3قم 

50000 مكنا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 808.

800I

مكتب الحسابات العشاد

RAHAK STE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات العشاد

22 بلوك 2 بئرانز3ا0 بنصفا3، 

22000، صفرو املغرب

RAHAK STE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 22 

بلوك أ بن صفا3 صفرو - 22000 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2622

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAHAK STE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال متنوعة او بناء 

مفاوضة

التصدير و االستيراد .
 22 3قم   : عنوا0 املقر االجتماعي 

 22000  - صفرو  صفا3  بن  أ  بلوك 

صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.650  : العريم  3شيد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 1.700  : الصادقي0  السيد كريم 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 1.650  : العشاد  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العريم  3شيد  السيد 
 22000 حي مساي صفرو   227 3قم 

صفرو املغرب.

السيد كريم الصادقي0 عنوانه)ا( 
انز3ا0  بئر  تجزئة   7 بلوك  3قم6 
صفرو   22000 صفرو  بنصفا3 

املغرب.

عنوانه)ا(  العشاد  حميد  السيد 
ستي مسعودة   250 زنقة البركة 3قم 

صفرو 22000 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العريم  3شيد  السيد 
 22000 حي مساي صفرو   227 3قم 

صفرو املغرب

السيد كريم الصادقي0 عنوانه)ا( 
انز3ا0  بئر  تجزئة   7 بلوك  3قم6 

بنصفا3 صفرو 22000 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  االبتدائية بصفرو 

2022 تحت 3قم 229.

805I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE DSOLY TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°266,2EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 22000،

ALHOCEIMA MAROC
STE DSOLY TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 16 شا3ع 
بن سليما0 حي مرموشة - 22000 

الحسيمة املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.2287

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   08 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
دادي  يوسف  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 التسولي 
)ة(  حصة لفائدة السيد   500 أصل 

نبيل أكناك بتا3يخ 08 دجنبر 2022.
جابر  منعم  )ة(  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة( حميد أكناك 

بتا3يخ 08 دجنبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتا3يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 52.

806I

mohammed boumzebra

JAMAL ISTITMAR
إعال0 متعدد القرا3ات

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 22200، FKIH

BEN SALAH MAROC
JAMAL ISTITMAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 57 تجزئة 
بد3 - 22200 الفقيه بن صالح 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.4495

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 11 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
 1000 حصة من أصل   500 تفويت 
الى  القالل جمال  السيد  من  حصة 

السيد اونحيح نو3الدين
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيي0 مسير جديد للشركة املذكو3ة 

أعاله السيد نو3الدين اونحيح
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 3قم  بند 

مايلي: تفويت الحصص
بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة
الذي ينص على  بند 3قم 25-02: 

مايلي: تعيي0 مسير جديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا3يخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

02 ما23 2022 تحت 3قم 78.
807I

REZGUINI Services

REZGUINI Services
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 REZGUINI Services
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع ثكنا 
3قم 88 - 82000 كلميم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

0022

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REZGUINI Services
مندوب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مشيعات وتقديم الخدمات.
عنوا0 املقر االجتماعي : شا3ع ثكنا 

3قم 88 - 82000 كلميم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف 3زكيني عنوانه)ا( 
 82000 كلميم   91 3قم  ثكنا  شا3ع 

كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف 3زكيني عنوانه)ا( 
 82000 كلميم   91 3قم  ثكنا  شا3ع 

كلميم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بكلميم  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 205/2022.

808I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 COMPTOIR MAROCAIN«
 DE TRANSACTIONS
 COMMERCIALES »

COMATRAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

AUDIT CONSULT MOUFARREH
 AVENUE LALLA MERYEM N° 01

، 20000، FES MAROC
 COMPTOIR MAROCAIN DE«

 TRANSACTIONS
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 COMMERCIALES » COMATRAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شا3ع ابن هيتم وزنقة باجا الحي 

الصناعي سيدي ابراهيم - 20080 
فا2 املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.20.622
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 06 يناير 2022 تقر3 إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
3قم  بالعنوا0  الكائن  و   Convivial
طريق  الفا�صي  محمد  شا3ع   288
و  املغرب  فا2   20050  - ايموزا3 
بنمو�صى  السيد)ة(  من طرف  املسير 

محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2068/022.
809I

HORICOM

BL EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

HORICOM
22AV HASSAN II APPT N°0 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
BL EVENTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها االجتماعي 3قم 8 

شا3ع أنتزيرابي شقة 11 الطابق 2 م 
ج - 50000 مكنا2 املغرب.

تقليص هدف الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

49711
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
17 فبراير 2022 تم حذف  املؤ3خ في 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
التجا3ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 922.
820I

HORICOM

BL EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HORICOM
22AV HASSAN II APPT N°0 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
BL EVENTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 8 

شا3ع أنتزيرابي شقة 11 الطابق 2 م 
ج - 50000 مكنا2 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.49711
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 17 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 11 شقة  أنتزيرابي  شا3ع   8 »3قم 
مكنا2   50000  - ج  م   2 الطابق 
مسجد   1 3قم  »محل  إلى  املغرب« 
أهل األندلس زهوة - 50000 مكنا2 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 922.

822I

ائتمانية ياقوت

CENTRE PRIVE CHEJANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي0 مسير جديد للشركة

ائتمانية ياقوت
22 الطابق السفلي عما3ة 3قم 22 

اشراق سكن تامنصو3ت ، 00200، 
مراكش املغرب

CENTRE PRIVE CHEJANI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثاني الشطر 2 حدائق الياسمي0 
3قم 199 تامنصو3ت - 00200 

مراكش املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.227257

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تم تعيي0   2022 يناير   25 املؤ3خ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

شجعاني كلثوم كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222226.

822I

ائتمانية ياقوت

املشاهد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

ائتمانية ياقوت

22 الطابق السفلي عما3ة 3قم 22 

اشراق سكن تامنصو3ت ، 00200، 

مراكش املغرب

املشاهد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 

اال3�صي الشطر 1 حرف ج 3قم 

202 تامنصو3ت - 00200 مراكش 

املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.220982

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي0  06 فبراير 2022  املؤ3خ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بوجند3 عزالدين كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2299.

822I

ائتمانية ياقوت

FLORA MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت
22 الطابق السفلي عما3ة 3قم 22 

اشراق سكن تامنصو3ت ، 00200، 
مراكش املغرب

FLORA MARKET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 

اال3�صي الشطر 6 مكر3 حرف ج 3قم 
177 تامنصو3ت مراكش 00200 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222869

 08 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 FLORA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARKET
: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغذائية العامة بالتقسيط.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
اال3�صي الشطر 6 مكر3 حرف ج 3قم 
 00200 مراكش  تامنصو3ت   177

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
الد3دير  عشداللطيف  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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الد3دير  عشداللطيف  السيد 
الشهجة  3ياض   2 الشطر  عنوانه)ا( 
تامنصو3ت 00200 مراكش  3قم 29 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الد3دير  عشداللطيف  السيد 
الشهجة  3ياض   2 الشطر  عنوانه)ا( 
تامنصو3ت 00200 مراكش  3قم 29 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222020.

820I

BREFMA

NATURE’S POWER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BREFMA
 N°2 IMM 20 AV MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR
أكادير - 80000 اكادير املغرب

 NATURE’S POWER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 HO وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة
27 3قم 4 بلوك H حي الهدى أكادير - 

80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
45071

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2020 أكتوبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NATURE’S POWER

التوزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة والتقسيط لجميع املنتجات 

واألغذية  والز3اعية  الغذائية 

الز3اعية.
 HO عنوا0 املقر االجتماعي : زنقة
27 3قم 4 بلوك H حي الهدى أكادير - 

80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حسني0  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف حسني0 عنوانه)ا( 

الهدى اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف حسني0 عنوانه)ا( 

الهدى اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   16 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2020 تحت 3قم 97222.

825I

أكب مات

استر نجوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

استر نجو2

75 شا3ع محمد سميحة الطابق 10 

الرقم 57 الدا3 الشيضاء، 20277، 

الدا3 الشيضاء املغرب

استر نجو2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 75 شا3ع 

محمد سميحة الطابق 10 الرقم 57 

الدا3 الشيضاء 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525082

 07 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 ما23 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

استر   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

نجو2.

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالبس غير الفراء,صناعة أحذية..

75 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 

محمد سميحة الطابق 10 الرقم 57 

الدا3 الشيضاء 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

:  السيدة اعما3ي فاطمة الزهراء 

500 حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : محمد  الحريري  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهراء  فاطمة  اعما3ي  السيدة 
3قم   15 زنقة   1 حي االنا3ة  عنوانه)ا( 

60 عي0 الشق الشيضاء 20070 الدا3 

الشيضاء املغرب.

السيد الحريري محمد عنوانه)ا( 
الدا3  بوشنتوف  د3ب   20 زنقة   02

الشيضاء  الدا3   20600 الشيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء  فاطمة  اعما3ي  السيدة 
3قم   15 زنقة   1 حي االنا3ة  عنوانه)ا( 

60 عي0 الشق الشيضاء 20070 الدا3 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825082.

826I

CABINET BADREDDINE

ATTA-FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

3قم 1 ، 0، مراكش املغرب

ATTA-FOODS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مسيرة 1 

حرف أ 3قم 526 - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.98222

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

املؤ3خ في 28 فبراير 2022 تقر3 حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ATTA-FOODS الوحيد  الشريك 

د3هم   100.000 3أسمالها  مشلغ 

 1 مسيرة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0 

مراكش   40000  -  526 حرف أ 3قم 

املغرب نتيجة ل : طيشقا للشندين 22 

و 22 من القانو0 االسا�صي للشركة.

 1 و حدد مقر التصفية ب مسيرة 

مراكش   40000  -  526 حرف أ 3قم 

املغرب. 

و عي0:

و  الدين  بد3  العربي   السيد)ة( 

 1 مسيرة  أ  حرف   526 عنوانه)ا( 

)ة(  40000 مراكش 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 

ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222582.

827I
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YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

RANKI
عقد تسيير حر ألصل تجا3ي )األشخاص 

الطشيعيو0(
عقد تسيير حر ألصل تجا3ي

RANKI
 01 بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ في 
عشد  السيد)ة(  أعطى   2022 ما23 
 RANKI SARLAU اللطيف بوشلخة
3قم   الوطنية  للشطاقة  )ة(  الحامل 
E227022 املسجل بالسجل التجا3ي 
باملحكمة التجا3ية بمراكش   78625
التجا3ي  لألصل  الحر  التسيير  حق 
طريق   986 3قم  املسا3  ب  الكائن 
املغرب  مراكش   40000  - اسفي 
للسيد)ة( بوجديا0 بن عاشر الحامل 
 E250229  ة( للشطاقة الوطنية 3قم(
ما23   01 من  تبتدئ  سنة   2 ملدة 
 2025 فبراير   28 في  تنتهي  و   2022

مقابل مشلغ شهري 8.000 د3هم.
828I

akassri omar

تمودة بوا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
akassri omar

 avenue echbilia zenkat 2 derb
 2 n 2 tetouan ، 92000، tetouan

maroc
تمودة بوا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
عشدهللا شفشاو0 مسجد خالد 

ابن الوليد الطابق اال3�صي تطوا0 - 
92000 تطوا0 املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.19905
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تقر3 حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 3أسمالها  مشلغ  بوا  تمودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
شا3ع عشدهللا شفشاو0 مسجد خالد 
تطوا0  اال3�صي  الطابق  الوليد  ابن 
 : تطوا0 املغرب نتيجة ل   92000  -

االزمة االقتصادية .

شا3ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
خالد  مسجد  شفشاو0  عشدهللا 
 - ابن الوليد الطابق اال3�صي تطوا0 

92000 تطوا0 املغرب. 
و عي0:

و  املقدمي  خالد  السيد)ة( 
3قم   02 شا3ع سبتة زنقة  عنوانه)ا( 
54 املحنش 2 تطوا0 92000 تطوا0 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
شا3ع عشدهللا شفشاو0 مسجد خالد 

ابن الوليد الطابق اال3�صي تطوا0 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   02 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 526.
829I

rif etudes

 SOCIETE PNEUMATIQUE
AKKABI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

rif etudes
املركب املنهي. حي با3يو حدوا 3قم 
املحل 22 الحسيمة ، 22000، 

الحسيمة املغرب
 SOCIETE PNEUMATIQUE

AKKABI SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 
االسكند3ية الحسيمة - 22000 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2652

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE PNEUMATIQUE

. AKKABI SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : -اإلطا3ات 
املجددة  أو  املستعملة  العجالت  ة 

)تاجر( بالتفصيل.
-الفلكنة )تشغيل و3شة(

)تاجر كماليات أو قطع  -سيا3ات 
غيا3 للسيا3ات( .

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 22000  - الحسيمة  االسكند3ية 

الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : السيد عمر عقابي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عقابي  عمر  السيد 
 22000 الحسيمة  االسكند3ية  زنقة 

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عقابي  عمر  السيد 
 22000 الحسيمة  االسكند3ية  زنقة 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 292.
820I

ARKOS

VERA IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D2 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،

CASABLANCA MAROC

VERA IT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 

 Complexe ERAC BD MED 6

IMM D2 N 8 LA GIRONDE الدا3 

الشيضاء 20250 الدا3 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522527

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 VERA : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IT

محلل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مبرمج مصمم كمشيوتر.

 : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 Complexe ERAC BD MED 6

 IMM D2 N 8 LA GIRONDE

الدا3 الشيضاء 20250 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

100 حصة   : السيد عمر شمالل 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 69 السيد عمر شمالل عنوانه)ا( 

حي بعلشك عي0 الذئاب الدا3 الشيضاء 

20500 الدا3 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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 69 السيد عمر شمالل عنوانه)ا( 
حي بعلشك عي0 الذئاب الدا3 الشيضاء 

20250 الدا3 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم -.
822I

CCJF

AL MAGHRIBIA TAKAFUL
تأسيس شركة املساهمة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20000، CASABLANCA MAROC

 AL MAGHRIBIA TAKAFUL
»شركة املساهمة« 

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 169 محج 
الحسن األول الطابق األول املكتب 

3قم 1 -، 20000 الدا3 الشيضاء 
املغرب

إعال0 عن تأسيس » شركة 
املساهمة«

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.522752

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   16
األسا�صي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGHRIBIA TAKAFUL
إدا3ة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
التأمي0  وإعادة  التأمي0  صناديق 
إما  املخاطر،  جميع  ضد  التكافلي 
الصندوق،  في  املشتركي0  عن  نيابة 
أو نيابة عن الغير أو باملشا3كة، وفًقا 

آل3اء املجلس العلمي األعلى؛
في  الشلدا0،  املشا3كة في جميع   -
والتجا3ية  املالية  العمليات  جميع 
قد  التي  والعقا3ية  والصناعية 
غير  أو  مشاشر  بشكل  مرتشطة  تكو0 
طريق  عن  الشركة  بغرض  مشاشر 
واملساهمة،  جديدة،  شركات  إنشاء 
وشراء  واالكتتاب،  واالندماج، 

األو3اق املالية، واألنصشة وغيرها، مع 

احترام آ3اء املجلس العلمي األعلى؛

مما3سة جميع عمليات التأمي0   -

عن  نيابة  األخرى  واإلدا3ة  والتمويل 

التأمي0  شركات  تكو0  ثالثة  أطراف 

التكافلي وإعادة التأمي0 املصرح لها 

باملما3سة.

 169  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

األول  الطابق  األول  الحسن  محج 

املكتب 3قم 1 - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة  3أسمال  ويشلغ 

50.000.000 د3هم،

مقسم كالتالي:

 : حضر  لشقر  توفيق  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   499.995

للحصة.

حصة   1  : امقرا0  السيد هشام 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   1  : زحال0  فيصل  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيدة هنيدة الشخا3ي : 1 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد محمد الطاهري : 1 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفو0 

الرقابة: 

حضر  لشقر  توفيق  السيد 

االدا3ة  مجلس  3ئيس  بصفته)ا( 

تما3ة  ياسمي0  تجزئة   14 عنوانه)ا( 

22000 تما3ة املغرب

بصفته)ا(  امقرا0  هشام  السيد 

بي0  بإقامة  عنوانه)ا(  عام  مدير 

عي0  االندلس  3ياض  تجزئة  املدينة 

الشق الشيضاء 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب

بصفته)ا(  زحال0  فيصل  السيد 

شا3ع  ب119  عنوانه)ا(  متصرف 

الدا3   20000 بو3كو0 إقامة فنيسا 

الشيضاء املغرب

السيدة هنيدة الشخا3ي بصفته)ا( 
إقامة انفا  ب20  متصرف عنوانه)ا( 
الشرقي  احمد  زنقة  ب  عما3ة  بالزا 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
السيد محمد الطاهري بصفته)ا( 
متصرف عنوانه)ا( بشا3ع مكة تجزئة 
الشريفة 2 كا ليفو3نيا 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :

)ا(  DELOITTE AUDIT الشركة 
عنوانه)ا(  حسابات  مراقب  بصفته 
 2 العما3ة  الدا3الشيضاء  الما3ينا 

27222 الدا3الشيضاء املغرب
 KPMG CASABLANCA الشركة
)ا(بصفته مراقب حسابات عنوانه)ا( 
الدا3الشيضاء   20250 انفا  شا3ع 

املغرب
األسا�صي  النظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األ3باح : 5%.
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
ال�صيء.

بقشول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي0 جهاز الشركة املخول 

له الشث في طلشات القشول :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822067.

822I

SAGASUD

LN FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شا3ع االمير موالي عشد هللا 3قم 22 
 LAAYOUNE، 70000، 0العيو

LAAYOUNE املغرب
LN FISH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة 1 بلوك ف 3قم 752ف - 

70000 العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
40517

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FISH
الصيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة  السمك  تجا3ة  الشحري 
للشضائع  الطرقي  النقل  والتقسيط 
وتصدير  عامة  تجا3ة  استيراد 
مالحي  صناعي  تجا3ي  نشاط  كل 

وخدماتي.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - 752ف  3قم  ف  بلوك   1 الوكالة 

70000 العيو0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد الحسي0 ايت عشو 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد نو3 الدين ايت عشو : 500 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسي0 ايت عشو عنوانه)ا( 
حي موالي 3شيد   11 3قم   222 زنقة 

80000 اكادير املغرب.
عشو  ايت  الدين  نو3  السيد 
عنوانه)ا( زنقة 229 3قم 2 حي موالي 

3شيد 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عشو  ايت  الدين  نو3  السيد 
عنوانه)ا( زنقة 229 3قم 2 حي موالي 

3شيد 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 529.
822I
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SAGASUD

G.K. FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شا3ع االمير موالي عشد هللا 3قم 22 
 LAAYOUNE، 70000، 0العيو

LAAYOUNE املغرب
G.K. FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي سوق 

الجمال زنقة ز3ياب 3قم 17/899 - 
70000 العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
40609

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 G.K.  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FISH
الصيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشحري بيع وتجا3ة السمك بالجملة 
للشضائع  الطرقي  النقل  والتقسيط 
وتصدير  استيراد  عامة  تجا3ة 
مالحي  صناعي  تجا3ي  نشاط  كل 

وخدماتي .
سوق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 -  899/27 الجمال زنقة ز3ياب 3قم 

70000 العيو0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد خالد كو3تي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كو3تي  خالد  السيد 
املنصو3  احمد  شا3ع  االدا3ي  الحي 
الذهبي عما3ة الكرتي 70000 العيو0 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كو3تي  خالد  السيد 
املنصو3  احمد  شا3ع  االدا3ي  الحي 
الذهبي عما3ة الكرتي 70000 العيو0 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 610.
820I

SAGASUD

BEN ZOUINE FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شا3ع االمير موالي عشد هللا 3قم 22 
 LAAYOUNE، 70000، 0العيو

LAAYOUNE املغرب
BEN ZOUINE FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
1500 3قم 820 - 70000 العيو0 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

00522
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BEN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZOUINE FISH
الصيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة  السمك  تجا3ة  الشحري 
للشضائع  الطرقي  النقل  والتقسيط 
وتصدير  استيراد  عامة  تجا3ة 
مالحي  صناعي  تجا3ي  نشاط  كل 

وخدماتي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
العيو0   70000  -  820 3قم   1500

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد حسن بنزوين : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد محمد الرحالي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الرحالي  محمد  السيد 
االمتداد  تافوكت  تجزئة   411 3قم 

44000 الصويرة املغرب.
عنوانه)ا(  بنزوين  حسن  السيد 
الحي  املنصو3  احمد  شا3ع   01 3قم 

الصناعي 44000 الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرحالي  محمد  السيد 
االمتداد411  تافوكت  تجزئة  3قم 

44000 الصويرة املغرب
عنوانه)ا(  بنزوين  حسن  السيد 
الحي  املنصو3  احمد  شا3ع   01 3قم 

الصناعي 44000 الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 541.
825I

SAGASUD

LAGHNIMI FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SAGASUD

شا3ع االمير موالي عشد هللا 3قم 22 
 LAAYOUNE، 70000، 0العيو

LAAYOUNE املغرب
LAGHNIMI FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مشروع مدينة الوحدة الشطر الثاني 
3قم 0622 - 70000 العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
00522

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAGHNIMI FISH
الصيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة  السمك  تجا3ة  الشحري 
للشضائع  الطرقي  النقل  والتقسيط 
وتصدير  استيراد  عامة  تجا3ة 
مالحي  صناعي  تجا3ي  نشاط  كل 

وخدماتي.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
مشروع مدينة الوحدة الشطر الثاني 
3قم 0622 - 70000 العيو0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : الزاهي  الغنيمي  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد عشد الرحيم الد3يمي : 500 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزاهي  الغنيمي  السيد 
االمير  نجاح  حي  جنيف  زنقة   22

46000 اسفي املغرب.
الد3يمي  الرحيم  عشد  السيد 
شا3ع الشهيد محمد   282 عنوانه)ا( 
بوليفة حي نجاح االمير 46000 اسفي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزاهي  الغنيمي  السيد 
االمير  نجاح  حي  جنيف  زنقة   22

46000 اسفي املغرب
الد3يمي  الرحيم  عشد  السيد 
شا3ع الشهيد محمد   282 عنوانه)ا( 
بوليفة حي نجاح االمير 46000 اسفي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 526.
826I
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FISCALEX MAROC

pwsl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

00000، MARRAKECH MAROC

pwsl شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 

208الحي الصناعي سيدي غانم 

طريق اسفي مراكش مكتب 3قم 

دش1 - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.62287

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تقر3 حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 3أسمالها  مشلغ   pwsl

د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 

غانم  سيدي  الصناعي  208الحي 

3قم  مكتب  مراكش  اسفي  طريق 

املغرب  مراكش   40000  - دش1 

نتيجة ل : ازمة في القطاع.

3قم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

غانم  سيدي  الصناعي  208الحي 

3قم  مكتب  مراكش  اسفي  طريق 

دش1 - 40000 مراكش املغرب. 

و عي0:
لينا3تز  ستاني  3يشا3د  السيد)ة( 

بلجيكا   0000 بلجيكا  عنوانه)ا(  و 

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 

ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222522.

827I

ASMAA MEDIA GROUP

شركة شهد لالنتاج
إعال0 متعدد القرا3ات

ASMAA MEDIA GROUP
شا3ع صهيب الرومي بلوك 29 الرقم 

20 البرنو�صي الشيضاء، 20000، 
الشيضاء املغرب

شركة شهد لالنتاج »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع 
املسيرة زنقة 06 أكتوبر 3قم 6 
الطابق 2 الشقة 2 - - الشيضاء 

املغرب .
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.228262

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 27 يوليوز 2020

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
مجموع  وهي  حصة   4000 تفويت 
حصص لكل من 3كيب عشد الرحيم 
الراجي  من  كل  الى  فتيحة  مرشة  و 

محمد و فرطميس بد3
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير اسم الشركة من ديحيشات الى 

شهد لالنتاج
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  التجا3ي  النشاط  تغيير 
انتاج  و  الشصري  السمعي  االنتاج 

األفالم السينمائية
قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 
الرحيم  عشد  3كيب  السيد  استقالة 
السيد  تعيي0 كل من  و  التسيير  من 
محمد الراجي و السيد فرطميس بد3 

مسييرين للشركة ألجل غير محدود 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 3قم  بند 
للحصص  الجديد  التقسيم  مايلي: 

االجتماعية
بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

التقسيم الجديد لرأسمال الشركة
بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير اسم الشركة 
بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الغرض االجتماعي لشركة 
على  ينص  الذي   :22 3قم  بند 

مايلي: تغيير اسم السيير 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

غشت 2020 تحت 3قم 702980.
828I

FISCALEX MAROC

Assy services
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
00000، MARRAKECH MAROC

Assy services شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 

104 شقة 3قم 5 الطابق االول ابراج 
الزيتو0 محاميد مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.58862

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3 حل   2022 يناير   02 املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 Assy services الوحيد  الشريك 
مشلغ 3أسمالها 10.000 د3هم وعنوا0 
شقة   104 عما3ة  اإلجتماعي  مقرها 
الزيتو0  ابراج  االول  الطابق   5 3قم 
مراكش   40000  - مراكش  محاميد 

املغرب نتيجة ل : ازمة في القطاع.
عما3ة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
104 شقة 3قم 5 الطابق االول ابراج 
 40000  - مراكش  محاميد  الزيتو0 

مراكش املغرب . 
و عي0:

و  بلقايد  صفية   السيد)ة( 
 5 3قم  شقة   104 عما3ة  عنوانه)ا( 
الطابق االول ابراج الزيتو0 محاميد 
املغرب  مراكش   40000 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 

ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222529.

829I

FISCALEX MAROC

HNAL PROPRETE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

00000، MARRAKECH MAROC

HNAL PROPRETE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع عشد 

الكريم الخطابي اقامة جواد عما3ة 

109 شقة 3قم 02 الطابق الثالث - 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.209222

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تقر3 حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 HNAL PROPRETE الشريك الوحيد

مشلغ 3أسمالها 10.000 د3هم وعنوا0 

الكريم  مقرها اإلجتماعي شا3ع عشد 

 109 عما3ة  جواد  اقامة  الخطابي 

شقة 3قم 02 الطابق الثالث - مراكش 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   40000  -

ازمة في القطاع.

و حدد مقر التصفية ب شا3ع عشد 

اقامة جواد عما3ة  الخطابي  الكريم 

 - الطابق الثالث   02 شقة 3قم   109

مراكش - 40000 مراكش املغرب. 

و عي0:

و  الناضو3ي  هشام  السيد)ة( 

مركش   40000 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )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 

ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222520.

820I

FISCALEX MAROC

 MOROCCAN GROUP OF

FARMERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

00000، MARRAKECH MAROC

 MOROCCAN GROUP OF

FARMERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 208 

حي الصناعي سيدي غانم طريق 

اسفي مراكش مكتب 3قم ت ك 22 - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.200052

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   19 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( محمد العمراني 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

يناير   19 بتا3يخ  الدين الشريفي  عز 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222520.

822I

MOKA GESTION CAFE RESTAURANT

 MOKA GESTION CAFE
RESTAURANT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MOKA GESTION CAFE

RESTAURANT

إقامة الربيع 96، شا3ع آنفا، 

الطابق 7، املكتب 71 ، 20220، 

CASABLANCA MAROC

 MOKA GESTION CAFE

RESTAURANT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي إقامة 

الربيع 96 ،شا3ع آنفا، الطابق 7، 

املكتب 71 - 20270 الدا3الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520052

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 MOKA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GESTION CAFE RESTAURANT

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومقهى.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 ،7 الطابق  آنفا،  ،شا3ع   96 الربيع 

الدا3الشيضاء   20270  -  71 املكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد الهو2 محمد : 100 حصة 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  الهو2  السيد 
67،الطابق  3قم  النو3  إقامة  الوئام 
الدا3الشيضاء   20220  11 5،الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  الهو2  السيد 
67،الطابق  3قم  النو3  إقامة  الوئام 
الدا3الشيضاء   20220  11 5،الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بالدا3 الشيضاء بتا3يخ - تحت 

3قم -.
822I

AAC AFRIC EXPERTISE

TENOR SERVICES
إعال0 متعدد القرا3ات

AAC AFRIC EXPERTISE
 28-JET BUSINESS CLASS N°26

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20270، CASABLANCA

MAROC
TENOR SERVICES »شركة 

املساهمة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 22 شا3ع 

موالي يوسف الطابق الرابع - 
20200 الدا3 الشيضاء املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.166771
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 15 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
مايلي: تحديث النظام االسا�صي طشقا 
وتعديل  استثنائية  متعددة  لقرا3ات 

املادة 6 من النظام االسا�صي      
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيي0 النظام االسا�صي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 826907.

822I

MANAGEX

BENCHELAL CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MANAGEX

3قم 25 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركا0 ، 60200، بركا0 املغرب

BENCHELAL CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 52 

زنقة 3قم 522 حي سيدي علي بن 

يخلف السلفي - 62200 بركا0 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

8252

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BENCHELAL CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات بدو0 سائق .

3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

علي  حي سيدي   522 3قم  زنقة   52

بركا0   62200  - السلفي  يخلف  بن 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : 3ضوا0  حدو  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  3ضوا0  حدو  السيدة 
السفلي  بنيخلف  علي  سيدي  حي 

62200 بركا0 املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فتحي محمد عنوانه)ا( 3قم 
57 زنقة النهضة حي املحمدي 62200 

بركا0 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 202/2022.

820I

FIDICOM

 STE ECO GLOBAL
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 20 RUE BERLIN
 ZOHOUR 2 FES FES، 20000،

FES MAROC
 STE ECO GLOBAL

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 4 زنقة 
1 حي صحراوة زواغة السفلى فا2 

20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
71717

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.ECO GLOBAL CONSTRUCTION
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة للشناء.
 4 3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
حي صحراوة زواغة السفلى   1 زنقة 

فا2 20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد الحسي0 العمراني : 5.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العمراني  الحسي0  السيد 
عنوانه)ا( اقامة العلوي شقة 8 زنقة 
صفرو  طريق   2 الوفاء  حي  كولونيا 

20000 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العمراني  الحسي0  السيد 
عنوانه)ا( اقامة العلوي شقة 8 زنقة 
صفرو  طريق   2 الوفاء  حي  كولونيا 

20000 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2222.

825I

smaticomp

COTCHTEX 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20200،
casablanca maroc

 COTCHTEX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي 80 اقامة بد3 الد3وة برشيد 

- 26200 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
26262

في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. COTCHTEX
تجا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتواب.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
السفلي 80 اقامة بد3 الد3وة برشيد 

- 26200 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مد3ي  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 1000  : مد3ي  املهدي  السيد 

بقيمة 100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مد3ي  املهدي  السيد 
لساسفة إقامة 3ياض م 2 01 عما3ة 
الدا3   20000 الشيضاء   22 شقة   02

الشيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مد3ي  املهدي  السيد 
لساسفة إقامة 3ياض م 2 01 عما3ة 
الدا3   20000 الشيضاء   22 شقة   02

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 250.
826I

 EXCELLENCE PROFILÉS ALUMINIUM ET

METALLERIE

 EXCELLENCE PROFILÉS

 ALUMINIUM ET

METALLERIE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EXCELLENCE PROFILÉS

ALUMINIUM ET METALLERIE
3قم 520 بلوك 1 حي الوحدة العيو0 

، 70000، العيو0 املغرب

 EXCELLENCE PROFILÉS

 ALUMINIUM ET METALLERIE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 520 
بلوك 1 حي الوحدة - 70000 العيو0 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

00229

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 EXCELLENCE PROFILÉS  :

 ALUMINIUM ET METALLERIE

.SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.ALUMINIUM

عنوا0 املقر االجتماعي : 3قم 520 
بلوك 1 حي الوحدة - 70000 العيو0 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد شيشاني الحسي0 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شيشاني الحسي0 عنوانه)ا( 
AGADIR 80000 AGADIR املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد شيشاني الحسي0 عنوانه)ا( 
AGADIR 80000 AGADIR املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 000/2022.

827I

ASMAA MEDIA GROUP

OSCAR CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شا3ع صهيب الرومي بلوك 29 الرقم 

20 البرنو�صي الشيضاء، 20000، 
الشيضاء املغرب

OSCAR CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
املقاومة الطابق 6 الرقم 11 - - 

الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520897
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OSCAR CONSTRUCTION
مروج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 -  -  11 الرقم   6 الطابق  املقاومة 

الشيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد أمي0 حدوي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

500 حصة   : السيد أنس حدوي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أمي0 حدوي عنوانه)ا( كازا 

كرين تاو0 فيال 154 املدينة الخضراء 

بوسكو3ة النواصر الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  حدوي  أنس  السيد 

املعا3يف أنفا الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أمي0 حدوي عنوانه)ا( كازا 

كرين تاو0 فيال 154 املدينة الخضراء 

بوسكو3ة النواصر الشيضاء املغرب 

عنوانه)ا(  حدوي  أنس  السيد 

املعا3يف أنفا الشيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825277.

828I

سيكما جيستيو0

 PHARMACIE QODS AL
MAGHREB  SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكما جيستيو0

شا3ع محمد الخامس ممر تمكروت 
3قم 1 و3زازات، 45000، و3زازات 

املغزب

 PHARMACIE QODS AL

MAGHREB  SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 67 حي 

القد2 و3زازات - 45000 و3زازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22887

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE QODS AL  :

.MAGHREB  SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.
3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 45000  - و3زازات  القد2  حي   67

و3زازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : بيميك  الرحيم  عشد  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بيميك  الرحيم  عشد  السيد 

 616 زنقة  امتيكيك  د3ب  عنوانه)ا( 
3قم 47 انزكا0 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بيميك  الرحيم  عشد  السيد 

 616 زنقة  امتيكيك  د3ب  عنوانه)ا( 
3قم 47 انزكا0 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

09 ما23  االبتدائية بو3زازات بتا3يخ 

2022 تحت 3قم -.

829I

BETA FIDUCIAIRE

CLINIQUE PASTEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

3فع 3أسمال الشركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 2er ETAGE, 28 PLACE DU

 26 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

CLINIQUE PASTEUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
52 منطقة عما3ة القد2 تجزئة 52 
منطقة عما3ة القد2 60000 وجدة 

املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.22202

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 دجنبر   27 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
من  أي  د3هم«   2.200.000«
»100.000 د3هم« إلى »22.200.000 
د3هم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 
أ3باح أو عالوات إصدا3 في 3أ2 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208.

800I

CABINET BADREDDINE

P.F.C DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

3قم 1 ، 0، مراكش املغرب
P.F.C DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : كدية 

العشيد اقامة تاملولكت 3قم 20 طريق 
الدا3 الشيضاء - 40000 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.75227
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بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3   2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 
شركة   P.F.C DISTRIBUTION حل 
مشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا0  د3هم   28.000 3أسمالها 
مقرها اإلجتماعي كدية العشيد اقامة 
تاملولكت 3قم 20 طريق الدا3 الشيضاء 
نتيجة  املغرب  مراكش   40000  -
لطشقا للشندين 25 و 25 من القانو0 

االسا�صي للشركة.
و عي0:

 FRANK ALBERT السيد)ة( 
عنوانه)ا(  و   AUGUEST BELLON
22 طريق الدا3  اقامة تاملولكت 3قم 
مراكش   40000 االزدها3  الشيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
كدية  وفي   2022 فبراير   22 بتا3يخ 
العشيد اقامة تاملولكت 3قم 20 طريق 
مراكش   40000  - الشيضاء  الدا3 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222690.

802I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

SOCIETE NARERI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 2ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
SOCIETE NARERI SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
الحسن الثاني 2 اقامة األمل 2 

الطابق السفلي 22 - 26000 سطات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
6929

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 ما23   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE NARERI SARL

و  بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطو3 العقا3ات.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 2 األمل  اقامة   2 الثاني  الحسن 

الطابق السفلي 22 - 26000 سطات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : مودين  بوجمعة  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : عفا3ي  عائشة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوجمعة مودين عنوانه)ا( 

26000 سطات  حي الفرح 2 3قم 26 

املغرب.

السيدة عائشة عفا3ي عنوانه)ا( 

 105 زنقة ابو تمام 3قم   1 حي الفرح 

26000 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عائشة عفا3ي عنوانه)ا( 

 105 زنقة ابو تمام 3قم   1 حي الفرح 

26000 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 االبتدائية بسطات بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 59/22.

802I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 DAKHLA PORT
CONSTRUCTION
تأسيس شركة املساهمة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شا3ع العركوب 3قم 7720-01 

صندوق البريد 3قم 146، 72000، 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة مجهولة االسم

تشعا للعقد العرفي بتا3يخ -25-02

تم وضع قواني0 الشركة ذات   2022

املميزات التالية:

 DAKHLA PORT  : التسمية 

 CONSTRUCTION S.A

: شركة مجهولة  الشكل القانوني 

االسم

املوضوع: يتعلق نشاط الشركة:

- اشغال الشناء واشغال مختلفة.

- و بصفة عامة مختلف العمليات 

املنقولة  العقا3ية،  املالية،  التجا3ية، 

و غير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.

العركوب  شا3ع   : الرئي�صي   املقر 
3قم 7720-02 -الداخلة.

مشلغ  في  حدد   : الرأسمال 

إلى  مقسمة  د3هم   500.000.00

د3اهم   100 فئة  من  سهم   5.000

للحصة مقسمة كالتالي :

 Société Générale des  -

 Travaux du Maroc, par

 abréviation » S.G.T.M « :  250

حصة

 Société Générale des  -

 Travaux du Maroc au Sud, par

 » abréviation » S.G.T.M.S

: 2208 حصة

 SOMAGEC SUD, par  -

 »abréviation » SSUD

: 2098 حصة 

- السيد امحمد القشاج : 1 حصة

- السيد حمزة القشاج : 1 حصة

 1  : - السيد جزيف 3وجي سهيو0 

حصة

فايس  يلن  سيشاستيا0  السيد   -

صاهيو0 : 1 حصة  

جزيف  السيد  تعيي0   : اإلدا3ة 

3وجي سهيو0 كرئيس مجلس اإلدا3ة 

و مدير عام ملدة ثالثة سنوات.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

بوادي الذهب، بتا3يخ: 22-02-2022 

و املسجل في   260-2022 تحت 3قم 

السجل التجا3ي تحت 3قم 20595.

802I

orient compt

STE BIG MAN
إعال0 متعدد القرا3ات

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC

STE BIG MAN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 7 زنقة 

26 تجزئة بنعزي - 60000 وجدة 

املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.28687

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 20 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

ينص  الذي  قرا33قم1:  3قم  قرا3 

على مايلي: تفويت عجرود شوقي700 

200حصة  الشقال  الجيالي  و  حصة 

لفائدة السيدة بشيري فتيحة 

ينص  الذي  قرا33قم2:  3قم  قرا3 

بشيري  السيدة  تعيي0  مايلي:  على 

فتيحة كمسيرة للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي  بند1:  3قم  بند 

مايلي: السيدة بشيري فتيحة املخول 

الوحيدة بإمضاء جميع وثائق الشركة
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على  ينص  الذي  بند2:  3قم  بند 
من  القانوني  الشكل  تغيير  مايلي: 
محدودة  مسؤوولية  دات  شركة 
شركة دات مسؤوولية محدودة دات 

شريك وحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بوجدة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 161.

805I

KOFIPRO

 NOUQATI BUSINESS  
 INCUBATION FOR BRANDS

) )NBIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KOFIPRO
222 زنقة الصفاء تجزئة بنيس حي 

الراحة ، 20000، فا2 املغرب
 NOUQATI BUSINESS  

 INCUBATION FOR BRANDS
NBIB) ( شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 77 شا3ع 
محمد سميحة الطابق 8 الدا3 
الشيضاء - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
525205

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 نونبر   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 NOUQATI BUSINESS    :
 INCUBATION FOR BRANDS

.( (NBIB

غرض الشركة بإيجاز : - 

تشغيل مركز اتصال هاتفي.

-الدعم اإلدا3ي لألعمال.

-إدا3ة املشا3يع والعمليات.

-مستشا3.

والتد3يب  األعمال  -استشا3ات 

وتطوير األعمال.

العمليات  جميع  أعم،  -وبصو3ة 

التجا3ية والصناعية واملالية املتعلقة 

بشكل مشاشر أو غير مشاشر باألشياء 

أ0  يحتمل  التي  أو  أعاله،  املذكو3ة 

تعزز تحقيقها وتطويرها.

 77  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

شا3ع محمد سميحة الطابق 8 الدا3 

الشيضاء  الدا3   20000  - الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد اشرف النوقاتي  

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اشرف النوقاتي  عنوانه)ا( 

برجة  عي0  محمد  لوكيلي  زنقة   99

الدا3 الشيضاء  20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اشرف النوقاتي  عنوانه)ا( 

برجة  عي0  محمد  لوكيلي  زنقة   99

الدا3 الشيضاء  20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

دجنبر 2022 تحت 3قم 02775.

806I

smaticomp

topotec ingenierie

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20200،

casablanca maroc

topotec ingenierie شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 10 

قا�صي عياض االقامة 85 شا3ع 

االدير - 45000 وا3ززات املغرب.

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.1761

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

املؤ3خ في 07 أكتوبر 2022 تقر3 حل 

ذات  شركة   topotec ingenierie

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 3أسمالها  مشلغ  الوحيد 

 10 اإلجتماعي  د3هم وعنوا0 مقرها 

شا3ع   85 االقامة  عياض  قا�صي 

املغرب  وا3ززات   45000  - االدير 

نتيجة لدخول الشركة في أزمة مالية.

و عي0:

السيد)ة( سعد  فلو0 و عنوانه)ا( 

العما3ة  تاشفي0  ابن  السالم  زنقة 

أ ب الدا3 الشيضاء   14 الشقة   6222

املغرب  الشيضاء  الدا3   20000

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 10 وفي   2022 أكتوبر   07 بتا3يخ 

شا3ع   85 االقامة  عياض  قا�صي 

االدير - 45000 وا3ززات املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   09 بتا3يخ  بوزا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 2075.

807I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

VELLATRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°06 ، 22000، AL

Hoceima Maroc

VELLATRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الحي األول 

بني بوعياش - 22000 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2665

 01 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 ما23 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VELLATRAV

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

أشغال الشناء واألعمال الحرة.

و  األملنيوم  نجا3ة  في  مقاول   -

املعاد0 ..
عنوا0 املقر االجتماعي : الحي األول 

الحسيمة   22000  - بوعياش  بني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مرزكيوي  فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد فؤاد مرزكيوي عنوانه)ا( 
حي بوغرما0 بني بوعياش الحسيمة 

22000 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد مرزكيوي عنوانه)ا( 
حي بوغرما0 بني بوعياش الحسيمة 

22000 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتا3يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

3قم -.
808I

centre d’affaires sicilia

EL HILAL ATRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 06000، safi maroc
EL HILAL ATRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : 2 زنقة 
الدا3الشيضاء حي موالي الحسن - 

46000 اسفي املغرب.
قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
.7711

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
 EL املؤ3خ في 28 يناير 2022 تقر3 حل
شركة ذات املسؤولية   HILAL ATRI
 100.000 3أسمالها  مشلغ  املحدودة 
 2 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
زنقة الدا3الشيضاء حي موالي الحسن 
46000 اسفي املغرب نتيجة لعدم   -

توفر سوق الشغل.
و عي0:

و  عطري  هشام  السيد)ة( 
اسفي   46000 اسفي  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و  عطري  عائشة  السيد)ة( 
اسفي   46000 اسفي  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   2 وفي   2022 يناير   28 بتا3يخ 
 - الحسن  موالي  حي  الدا3الشيضاء 

46000 اسفي املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 207.
809I

AAC AFRIC EXPERTISE

THAIS
شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة 

AAC AFRIC EXPERTISE
 28-JET BUSINESS CLASS N°26

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20270، CASABLANCA

MAROC
THAIS شركة املساهمة

وعنوا0 مقرها االجتماعي زاوية 
عائشة ام املؤمني0 و عشد الرحما0 

الصحراوي الطابق الخامس - 
20200 الدا3 الشيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.202692
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   14 في  املؤ3خ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
التكييف  و  االنا3ة  الشناء  اعمال 

والسشاكة 
تغيير  و  االسا�صي  النظام  تحيي0 

املادة 2 من النظام االسا�صي .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 826906.
850I

عزالدين مختا3ي

PPH ORION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عزالدين مختا3ي
حي السالم بلوك 02 3قم 20 سيدي 
سليما0 ، 20200، سيدي سليما0 

املغرب
PPH ORION شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي كراج 3قم 
2 املحمدية 2 3قم 202 - 20200 

سيدي سليما0 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2229

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 PPH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORION
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمي0
بيع املواد ششه طشية.

عنوا0 املقر االجتماعي : كراج 3قم 
 20200  -  202 3قم   2 املحمدية   2

سيدي سليما0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد سمير قشا3 : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد سمير قشا3 : 1000 بقيمة 

100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سمير قشا3 عنوانه)ا( ظهر 
امللحة تجزئة حدائق الزا3ي 3قم 209 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سمير قشا3 عنوانه)ا( ظهر 
امللحة تجزئة حدائق الزا3ي 3قم 209 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليما0 بتا3يخ 04 

ما23 2022 تحت 3قم 00/2022.
852I

ste FIDOKOM sarl au

SBA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°262 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

SBA INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الحظيرة 

الصناعية ميدز تجزئة 04 طريق زايو 

سلوا0 - 62000 الناضو3 املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.26807

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 20 نونبر 2022 تقر3 إنشاء 

و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 

تجزئة املجد   1 الكائن بالعنوا0 3قم 

مكادة  بني  بعلشك  شا3ع   15 بلوك 

من  املسير  و  املغرب  طنجة   90060

طرف السيد)ة( امختا3ي احمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 14 فبراير 

2022 تحت 3قم 259/2022.

852I

akassri omar

توغ ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

akassri omar

 avenue echbilia zenkat 2 derb

 2 n 2 tetouan ، 92000، tetouan

maroc

توغ ترانس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 شا3ع 

ابن 3شد الطابق االول الشقة 2 

الفنيدق. - 92202 الفنيدق املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.22229
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بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تقر3 حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
توغ ترانس مشلغ 3أسمالها 100.000 
د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 
شا3ع ابن 3شد الطابق االول الشقة 

2 الفنيدق. - 92202 الفنيدق 
املغرب نتيجة ل : االزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب 22 شا3ع 
 2 الشقة  االول  الطابق  3شد  ابن 
الفنيدق. - 92202 الفنيدق املغرب. 

و عي0:
السيد)ة( محمد سرير و عنوانه)ا( 
دوا3 تكريح اديس طاطا 80002 طاطا 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
االول  الطابق  3شد  ابن  شا3ع   22  :

الشقة 2 الفنيدق.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   02 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 525.

852I

ASMAA MEDIA GROUP

GLORY HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شا3ع صهيب الرومي بلوك 29 الرقم 

20 البرنو�صي الشيضاء، 20000، 
الشيضاء املغرب

GLORY HOME شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
املقاومة طابق 6 الرقم 11 - - 

الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
520227

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GLORY HOME
مروج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي .
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
املقاومة طابق 6 الرقم 11 - - الشيضاء 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد لبريكي 3حال : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لبريكي 3حال عنوانه)ا( 3قم 
292 تجزئة عثما0 - بوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لبريكي 3حال عنوانه)ا( 3قم 
292 تجزئة عثما0 - بوزنيقة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820076.
850I

LOGARITHME

BER 49 IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 2ere étage AVENUE
 MOHAMED 6، 00000،
MARRAKECH MAROC

BER 09 IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 285 
 A1 املسا3 2 شا3ع أسفي مكتب 3قم

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

282805
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BER  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.49 IMMO
إدا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ات.
 285  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 A1 املسا3 2 شا3ع أسفي مكتب 3قم 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد محمد برحاب : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : برحاب  عشدالقاد3  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
برحاب  عشدالقاد3  السيد 
عنوانه)ا( زنقة الفردو2 3قم 54 حي 

املسيرة بركا0 40000 بركا0 املغرب.
عنوانه)ا(  برحاب  محمد  السيد 
املسيرة  حي   54 3قم  الفردو2  زنقة 

بركا0 40000 بركا0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برحاب  محمد  السيد 
املسيرة  حي   54 3قم  الفردو2  زنقة 

بركا0 40000 بركا0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222057.
855I

LOGARITHME

LITTLE OASIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 2ere étage AVENUE
 MOHAMED 6، 00000،
MARRAKECH MAROC

LITTLE OASIS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 دا3 
العي0 جماعة تمصلوحت الحوز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222205
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LITTLE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. OASIS
دا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة .
دوا3 دا3   : عنوا0 املقر االجتماعي 
الحوز  تمصلوحت  جماعة  العي0 

مراكش - 40000 مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد جا0 لوك انج ألبرت لتوكا 
د3هم   100 بقيمة  حصة   100  :

للحصة.
السيدة لو3نس دو3يس ما3غريت 
 100 بقيمة  حصة   100  : دفنديني 

د3هم للحصة .
الشركة ألو جرفس سرفيس : 400 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
حصة   400  : جوتاما  الشركة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جا0 لوك انج ألبرت لتوكا 
سمنح   100 3قم  فيال  عنوانه)ا( 
مراكش   40000 تمصلوحت مراكش 

املغرب .
السيدة لو3نس دو3يس ما3غريت 
 100 3قم  فيال  عنوانه)ا(  دفنديني 
 40000 مراكش  تمصلوحت  سمنح 

مراكش املغرب .
سرفيس  جرفس  ألو  الشركة 
شا3ع جيلبرت برجير   229 عنوانه)ا( 
 75000 فرنسا  ترمشالي   92290

ترمشالي فرنسا .
إقامة  عنوانه)ا(  جوتاما  الشركة 
كليز   1 الطابق  منجن  كامب  فرح 

مراكش 40000 مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جا0 لوك انج ألبرت لتوكا 
سمنح   100 3قم  فيال  عنوانه)ا( 
مراكش   40000 تمصلوحت مراكش 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222522.
856I

LOGARITHME

CSM PROJECTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 2ere étage AVENUE
 MOHAMED 6، 00000،
MARRAKECH MAROC

CSM PROJECTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 285 املسا3 
2 مكتب 3قم A1 شا3ع أسفي - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222207

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 CSM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. PROJECTS

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معلوماتية .

 285  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

املسا3 2 مكتب 3قم A1 شا3ع أسفي - 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

لودفيك  مسمشكة  مب�صي  السيد 

 100 حصة بقيمة   500  : بونافنتو3 

د3هم للحصة.

جويل  ونتالم  مصيدي  السيدة 

د3هم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

جويل  ونتالم  مصيدي  السيدة 
عنوانه)ا( 52 زنقة 3يسوكس 95270 

 75000 فرنسا  كرميلس  منتجني 
3يسوكس فرنسا .

لودفيك  مسمشكة  مب�صي  السيد 
زنقة   52 عنوانه)ا(  بونافنتو3 
كرميلس  منتجني   95270 3يسوكس 

فرنسا 75000 3يسوكس فرنسا .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

جويل  ونتالم  مصيدي  السيدة 
عنوانه)ا( 52 زنقة 3يسوكس 95270 

 75000 فرنسا  كرميلس  منتجني 
3يسوكس فرنسا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222522.

857I

ايطال كونساي

EL BAHA VOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ايطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

الشحراوي ، 25252، سيدي عالل 
املغرب

EL BAHA VOYAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 
الصنوبر عما3ة 2 الطابق 4 شقة 
22 الدا3 الشيضاء - 20020 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

529275
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 دجنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAHA VOYAGE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسافرين - نقل الشضائع.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شقة   4 الطابق   2 عما3ة  الصنوبر 
الدا3   20020  - الشيضاء  الدا3   22

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
هشام  سيدي  الناصري  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   220  :

للحصة.
 222  : سوسف  اليازغي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد عشد العالي املساوي : 222 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

هشام  سيدي  الناصري  السيد 
الريش  القد2  زنقة   06 عنوانه)ا( 

52000 الراشيدية املغرب.
السيد اليازغي سوسف عنوانه)ا( 
1579 سال  حي السالم بلوك 22 3قم 

11000 سال املغرب.
العالي  عشد  املساوي  السيد 
الدهبي  احمد  كوالي  حي  عنوانه)ا( 
 52050 25الريصاني  3قم   20 زنقة 

الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
هشام  سيدي  الناصري  السيد 
الريش  القد2  زنقة   06 عنوانه)ا( 

52000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يناير 2022 تحت 3قم 2082.
858I

BCNG

STE: SS COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: SS COMMERCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 265، 

شا3ع الز3قطوني الطابق 9 3قم 92 - 
20050 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
522075

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
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 

.SS COMMERCE
بيع لوازم   : غرض الشركة بإيجاز 

املكتب.
 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شا3ع الز3قطوني الطابق 9 3قم 92 - 

20050 الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 10.000,00 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : السماللي  مريم  السيدة 
10.000,00 حصة بقيمة 100 د3هم 

للحصة.
 100  : السماللي  مريم  السيدة 

بقيمة 100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم السماللي عنوانه)ا( 
 4 شقة   2 طابق  بشرى  اقامة   28
زنقة ابن جهير بو3كو0 20050 الدا3 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم السماللي عنوانه)ا( 
 4 شقة   2 طابق  بشرى  اقامة   28
زنقة ابن جهير بو3كو0 20050 الدا3 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بالدا3 الشيضاء بتا3يخ - تحت 

3قم -.
859I

STE CROWN CONSULTING SARL

ST ELBASTRIOUI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°266,2EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 22000،
ALHOCEIMA MAROC

ST ELBASTRIOUI SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املحل 
الكائن بالطابق السفلي شا3ع 

طرفاية - 22000 الحسيمة املغرب.
تعيي0 مسير جديد للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.2297

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي0  04 ما23 2022  املؤ3خ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

البستريوي محمد كمسير آخر
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 65.

860I

FCCA ATLAS

GF BUILDING BAHJA ج ف 
بويلدين بهجة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 APPT 5 ، 00000،
MARRAKECH MAROC

GF BUILDING BAHJA ج ف 
بويلدين بهجة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املسيرة 2 
القطاع A 3قم 250 الشقة 3قم 2 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222055
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 GF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ج ف بويلدين   BUILDING BAHJA

بهجة.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي

التجا3ة

الشناء و االشغال املختلفة.

عنوا0 املقر االجتماعي : املسيرة 2 

 -  2 الشقة 3قم   250 3قم   A القطاع 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : 3ضوا0  اكميحة  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : املجيد  عشد  فتوح  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اكميحة 3ضوا0 عنوانه)ا( 

 20000  1 3قم  الحمد  تجزئة   22

الجديدة املغرب.

السيد فتوح عشد املجيد عنوانه)ا( 

 2 طابق  التهامي  موالي  طريق   208

الدا3 الشيضاء   20220 الحي الحسني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اكميحة 3ضوا0 عنوانه)ا( 

 20000  1 3قم  الحمد  تجزئة   22

الجديدة املغرب

السيد فتوح عشد املجيد عنوانه)ا( 

 2 طابق  التهامي  موالي  طريق   208

الدا3 الشيضاء   20220 الحي الحسني 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222662.

862I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

TRANSPORT-DEN HAAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°06 ، 22000، AL

Hoceima Maroc

 TRANSPORT-DEN HAAG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي أكادير 

بني بوعياش - 22000 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2667

 01 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 ما23 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT-DEN HAAG

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع للغير.

- نقل األمتعة الغير املصحوبة .

- استيراد و تصدير..

عنوا0 املقر االجتماعي : حي أكادير 

الحسيمة   22000  - بوعياش  بني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد فكري أبالي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  أبالي عنوانه)ا(  السيد فكري 

أكادير بني بوعياش 22000 الحسيمة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  أبالي عنوانه)ا(  السيد فكري 

أكادير بني بوعياش 22000 الحسيمة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتا3يخ  بالحسيمة  االبتدائية 
3قم -.

862I

FCCA ATLAS

J S S STORY ج س س ستوري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FCCA ATLAS

 AV ALLAL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 APPT 5 ، 00000،

MARRAKECH MAROC

J S S STORY ج 2 2 ستو3ي 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املسيرة 2 

القطاع A 3قم 250 الشقة 3قم 2 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222257

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 J S S  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

STORY ج 2 2 ستو3ي.

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال

الحالقة و التجميل.

عنوا0 املقر االجتماعي : املسيرة 2 
 -  2 الشقة 3قم   250 3قم   A القطاع 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
سلوى  مخوخ  حماش  السيدة 
د3هم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : جاك  جو0  دنيي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سلوى  مخوخ  حماش  السيدة 
با3ني  هنري  شا3ع   415 عنوانه)ا( 

22026 ما3سيل فرنسا.
السيد دنيي جو0 جاك عنوانه)ا( 
 22007 سيسا  اوغستي0  شا3ع   19

ما3سيل فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سلوى  مخوخ  حماش  السيدة 
با3ني  هنري  شا3ع   415 عنوانه)ا( 

22026 ما3سيل فرنسا
السيد دنيي جو0 جاك عنوانه)ا( 
 22007 سيسا  اوغستي0  شا3ع   19

ما3سيل فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222566.

860I

GLOFID

 CABINET DE
 CONSEIL,ETUDES

 ET FORMATION par
abréviation » CCEF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOFID
196 شا3ع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20200، الدا3 
الشيضاء املغرب

 CABINET DE CONSEIL,ETUDES

 ET FORMATION par

abréviation » CCEF  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 75شا3ع 

11 يناير الطابق األول الشقة 1693 

- 20000 الدا3الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CABINET DE CONSEIL,ETUDES

 ET FORMATION par abréviation

. » CCEF

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-االستشا3ات اإلدا3ية

-التعليم والتد3يب.

75شا3ع   : عنوا0 املقر االجتماعي 

11 يناير الطابق األول الشقة 1693 - 

20000 الدا3الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بنوال  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنوال  يوسف  السيد 

شا3ع   20 3قم  عيوش  غالي  تجزئة 

الشيضاء  الدا3   20000 اطالنتيد  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنوال  يوسف  السيد 

شا3ع   20 3قم  عيوش  غالي  تجزئة 

الشيضاء  الدا3   20000 اطالنتيد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825809.

865I

أكب مات

أكب مات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أكب مات

61 ممر آللة الياقوت ومصطفى 

املعاني طابق 2 الرقم 69 الدا3 

الشيضاء . الدا3 الشيضاء، 20277، 

الدا3 الشيضاء املغرب

أكب مات شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 61 ممر 

آللة الياقوت ومصطفى املعاني 

طابق 2 الرقم 69 الدا3 الشيضاء . - 

20220 الدا3 الشيضاء . املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525059

 10 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 ما23 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

أكب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مات .

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال الشناء .
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ممر   61  : عنوا0 املقر االجتماعي 
آللة الياقوت ومصطفى املعاني طابق 
2 الرقم 69 الدا3 الشيضاء . - 20220 

الدا3 الشيضاء . املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  3أسمال  مشلغ 
100.000.000 د3هم، مقسم كالتالي:
السيد عبريق خالد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبريق خالد عنوانه)ا( حي 
املحمدي  الحي   45 3قم  الخير  بشا3 
الدا3 الشيضاء 20570 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبريق خالد عنوانه)ا( حي 
املحمدي  الحي   45 3قم  الخير  بشا3 
الدا3 الشيضاء 20570 الدا3 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825957.
866I

CK

PROMOPYRITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CK
 N° 9 LOTISS MABROUKA

 BIR RAMI ، 20000، KENITRA
MAROC

PROMOPYRITE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 شا3ع 
أنوال إقامة فلو3ي 11 مكتب 3قم 4 
ميموزا القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
60089

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMOPYRITE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي

األشغال العامة للشناء .

عنوا0 املقر االجتماعي : 22 شا3ع 

أنوال إقامة فلو3ي 11 مكتب 3قم 4 

القنيطرة   14000 القنيطرة  ميموزا 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد أحمد العيساوي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحمد العيساوي عنوانه)ا( 

 14000 ـ  ف  ـ  والد وجيه بلوك   285

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحمد العيساوي عنوانه)ا( 

 14000 ـ  ف  ـ  والد وجيه بلوك   285

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 90647.

867I

STE BAWYTEC

STE BAWYTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE BAWYTEC

تجزئة 3قم 662 تجزئة 3ياض طريق 

صفرو فا2 ، 20000، فا2 املغرب

STE BAWYTEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي : قطعة 

3قم 662 تجزئة 3ياض طريق صفرو 

فا2 - 20000 فا2 املغرب.

قفل التصفية

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

.58227

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3   2022 فبراير   10 في  املؤ3خ 

ذات  شركة   STE BAWYTEC حل 

3أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000

تجزئة   662 3قم  قطعة  اإلجتماعي 

 20000  - 3ياض طريق صفرو فا2 

على  لتشطيب  نتيجة  املغرب  فا2 

الشركة.

و عي0:

السيد)ة( يحي  بومعزة و عنوانه)ا( 

األبيض  الشحر  شا3ع  حفصة  اقامة 

الرياض  حي   11 شقة  املتوسط 

فا2 املغرب   20000 النرجس فا2 

كمصفي )ة( للشركة.

الودغيري  أمي0   السيد)ة( 
بالد   2 زنقة   9 3قم  عنوانه)ا(  و 

 20000 فا2  الطاهريي0  بنمخلوف 

فا2 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

قطعة  وفي   2022 فبراير   10 بتا3يخ 

تجزئة 3ياض طريق صفرو  3قم 662 

فا2 - 20000 فا2 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 925/022.

868I

MARCAN TRANS SARL AU

MARCAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCAN TRANS SARL AU
 BLOC E 22 N°8 HAY EL

 HASSANI ERAC FES BLOC E 22
 N°8 HAY EL HASSANI ERAC

FES، 20000، FES MAROC
MARCAN TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي بلوك ا 11 
وقم 8 حي الحسني ليراك فا2 بلوك 
ا 11 وقم 8 حي الحسني ليراك فا2 

20000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
72052

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARCAN TRANS
بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :

.MARCHANDISES
عنوا0 املقر االجتماعي : بلوك ا 11 
وقم 8 حي الحسني ليراك فا2 بلوك 
11 وقم 8 حي الحسني ليراك فا2  ا 

20000 فا2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : السيد بد3 خضا3 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بد3 خضا3 عنوانه)ا( بلوك 

11 وقم 8 حي الحسني ليراك فا2  ا 

20000 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بد3 خضا3 عنوانه)ا( بلوك 

11 وقم 8 حي الحسني ليراك فا2  ا 

20000 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 922.

869I

cabinet jdaini

REST & RELAX CAR
إعال0 متعدد القرا3ات

cabinet jdaini

 22BD BIR ANZARANE 2 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

62200، berkane maroc

REST & RELAX CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 208 

تجزئة باب املدينة بركا0 - 62200 

بركا0 املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.7882

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 16 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

 166 احمومو عادل   -فوت السيد  

لفائدة  بالشركة  يملكها  التي  حصة 

فوت   - زكرياء.  اشطيطح  السيد 

 167 العزيز  عشد  تعرابت  السيد  

لفائدة  بالشركة  يملكها  التي  حصة 

السيد اشطيطح زكرياء  

على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 

احمومو عادل  تعيي0 السادة:  مايلي: 

و اشطيطح زكرياء  كمسيرين للشركة 

مع إمضاء احدهم يكفي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�صي التالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 3قم  بند 
مايلي: -2 فوت السيد  احمومو عادل  
بالشركة  يملكها  التي  حصة   166
 -  . زكرياء  اشطيطح  السيد  لفائدة 
فوت السيد  تعرابت عشد العزيز 167 
لفائدة  بالشركة  يملكها  التي  حصة 

السيد اشطيطح زكرياء  
على  ينص  الذي   :16 3قم  بند 
احمومو عادل  تعيي0 السادة:  مايلي: 
و اشطيطح زكرياء  كمسيرين للشركة 

مع إمضاء احدهم يكفي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 229/2022.

870I

ABK CONSULTING

MARAJOY HOLDINGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABK CONSULTING
 22RUE OUED DARAA APPT 0

 AGDAL RABAT ، 20080، RABAT
MAROC

MARAJOY HOLDINGS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 

58 شقة 2A زنقة واد سشو أكدالـ  
الرباط - 20080 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
258052

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARAJOY HOLDINGS
شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع، تأجير، واستغالل العقا3ات.
عنوا0 املقر االجتماعي : عما3ة 58 
شقة 2A زنقة واد سشو أكدالـ  الرباط 

- 20080 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 5.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 50  : الشويني  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بشرى الشويني عنوانه)ا( 
د  بلوك  اوجية  اوالد   088 3قم 

القنيطرة 20080 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى الشويني عنوانه)ا( 
د  بلوك  اوجية  اوالد   088 3قم 

القنيطرة 20080 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222726.
872I

FINAUDIT

DISNEPRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 2 ETG N°2 ، 20220،

CASABLANCA MAROC
DISNEPRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها االجتماعي 3قم 
2،الطابق االول،زنقة شوفليي 

بيا3د،إقامة فالروزE بلفدير - 20000 
الدا3الشيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.257922

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   27 في  املؤ3خ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- تجا3ة وتوزيع املنتجات الغذائية.

املنتجات  وتصدير  -استيراد 

الغذائية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827022.

872I

GK SERVICE CONFORT

 TONSAC INTER-NATIONAL
 TRANSPORT DE
MARCHANDISE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GK SERVICE CONFORT

 LOT JAWHARA ، 20000، EL 109

JADIDA MAROC

 TONSAC INTER-NATIONAL

 TRANSPORT DE

MARCHANDISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 7 

عما3ة 2 بلوك C اقامة الصفاء - 

20000 الجديدة املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.28085

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

املؤ3خ في 02 فبراير 2022 تقر3 حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

TONSAC INTER- الشريك الوحيد 

 NATIONAL TRANSPORT DE

3أسمالها  مشلغ   MARCHANDISE

مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000

 C بلوك   2 عما3ة   7 3قم  اإلجتماعي 

الجديدة   20000  - الصفاء  اقامة 

مزاولة  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

النشاط بسبب جائحة كو3نا.
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دوا3  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 20000  - هللا  عشد  موالي  املنادلة 

الجديدة املغرب. 
و عي0:

و  الوشام  مهدي  السيد)ة( 
عشد  موالي  املنادلة  دوا3  عنوانه)ا( 
هللا 20000 الجديدة 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 بتا3يخ 07 ما23 

2022 تحت 3قم 27572.
872I

VISION VASTE CONSULTING

CELANOVA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
CELANOVA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع أبي 
الحسن الشادلي إقامة و3دة 3قم 

2 الطابق السفلي - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.222262
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3   2022 فبراير   10 في  املؤ3خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 CELANOVA الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 3أسمالها  مشلغ   TRANS
د3هم وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
أبي الحسن الشادلي إقامة و3دة 3قم 
طنجة   90000  - السفلي  الطابق   2
التوقف نهائي عن   : املغرب نتيجة ل 

مزاولة أي النشاط.

شا3ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
أبي الحسن الشادلي إقامة و3دة 3قم 
طنجة   90000  - السفلي  الطابق   2

املغرب. 
و عي0:

السيد)ة( مصطفى  الصحراوي و 
إقامة  شا3ع موالي 3شيد  عنوانه)ا( 
الشاطئ الذهبي ب6، الطابق األ3�صي 
املغرب  طنجة   90000  8 شقة 

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 
ما23   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252508.

870I

derkaoui ahmed

STE CREPTO HOME SARL-
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra
 N 209 hay essalam bloc G
 khenifra، 50000، khenifra

Maroc
 STE CREPTO HOME SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 02 
3قم 15 حي النجاح 54000 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
0222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CREPTO HOME SARL-AU
مفاوضة   : غرض الشركة بإيجاز 

-اشغال مختلفة.
 02 زنقة   : عنوا0 املقر االجتماعي 
خنيفرة   54000 حي النجاح   15 3قم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حصة   1000 السيد نجيب خلد 
عنوانه)ا( زنقة 11 3قم 22 حي اساكا 

54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نجيب خلد عنوانه)ا( زنقة 
11 3قم 22 حي اساكا 54000 خنيفرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 االبتدائية بخنيفرة بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 86.
875I

EL GHADYRY ABDELAZIZ

PREFA BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

EL GHADYRY ABDELAZIZ
الرقم 25 شا3ع الحرية اسفي اسفي، 

46000، اسفي املغرب
PREFA BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الرقم 17 
زنقة تطوا0 حي الخليفة الشماعية 
اقليم اليوسفية - 46050 الشماعية 

املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.2299

الشريك  قرا3  بمقت�صى 

دجنبر   15 في  املؤ3خ  الوحيد 

الشركة  3أسمال  3فع  تم   2020

د3هم«   5.000.000« قد3ه  بمشلغ 

إلى  د3هم«   5.000.000« من  أي 

طريق  عن  د3هم«   10.000.000«

الشركة  ديو0  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدا3 و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  باليوسفية  االبتدائية 

دجنبر 2020 تحت 3قم 222.

876I

universal gestion

CATERING CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني 3قم 

7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

 CATERING CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زينيت 

لألعمال شا3ع مسلم تجزئة بوكا3 

الطابق الثالث شقة 14 باب دكالة - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222065

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CATERING CONSULTING
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تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات السياحية 

تسيير الخدمات 
زينيت   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

بوكا3  تجزئة  مسلم  شا3ع  لألعمال 

14 باب دكالة -  الطابق الثالث شقة 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

 100  : زكرياء  ماتجوج  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زكرياء  ماتجوج  السيد 

شا3ع محمد 6 إقامة بابيلو0 2  شقة 

15 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زكرياء  ماتجوج  السيد 

شا3ع محمد 6 إقامة بابيلو0 2  شقة 

15 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222228.

877I

LK CONSULTING SARL

 PROMOTION
IMMOBILIERE A44

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شا3ع محمد الخامس 3قم 45 

الطابق الثاث 3قم 28 تطوا0 ، 

92000، تطوا0 املغرب

 PROMOTION IMMOBILIERE

A44 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بلحداد 3قم 22,الفنيدق - 92000 

تطوا0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22227

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PROMOTION IMMOBILIERE

.A44

غرض الشركة بإيجاز : االنعاش و 

التسيير العقا3ي .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 92000  - 22,الفنيدق  3قم  بلحداد 

تطوا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لقديم  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لقديم  يوسف  السيد 

شا3ع 9 ابريل 3قم 90 92000 تطوا0 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لقديم  يوسف  السيد 

شا3ع 9 ابريل 3قم 90 92000 تطوا0 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   08 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 750.

878I

CABINET CONSEIL ACHOURI

 AGENTIS AGRIUM
CORPORATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI

 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97

 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC

 AGENTIS AGRIUM

CORPORATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3كن 

بولفا3د بيا3يتز وبولفا3د ليدو 
3يزيدانس جا3د0 أنفا إيميوبل 

الطابق األول شقة 20 عي0 دياب 

، الدا3 الشيضاء - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

متشوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 AGENTIS AGRIUM  : تسميتها 

. CORPORATION

التجا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستيراد   - الز3اعي  والعمل 

والتصدير..

3كن   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

ليدو  وبولفا3د  بيا3يتز  بولفا3د 
إيميوبل  أنفا  جا3د0  3يزيدانس 

 ، عي0 دياب   20 الطابق األول شقة 

الدا3 الشيضاء - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 AGENTIS CAPITAL الشركة 
د3هم   100 بقيمة  حصة   : 990

للحصة.
السيد عادل مصفيوي 3جاء : 10 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 AGENTIS 100.000 الشركة 
بيا3يتز  بولفا3د  3كن  عنوانه)ا( 
وبولفا3د ليدو 3يزيدانس جا3د0 أنفا 
إيميوبل الطابق األول شقة 20 عي0 
الدا3   20000 الدا3 الشيضاء   ، دياب 

الشيضاء املغرب.
3جاء  مصفيوي  عادل  السيد 
شا3ع   02  ، الدا3 الشيضاء  عنوانه)ا( 
الدا3   20000 دي ال مير دو نو3 أنفا 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
3جاء  مصفيوي  عادل  السيد 
شا3ع   02  ، الدا3 الشيضاء  عنوانه)ا( 
الدا3   20000 دي ال مير دو نو3 أنفا 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820792.
879I

GRAFCO SARL AU

SAGI CERAMICA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
GRAFCO SARL AU

 N°25 RUE TELEMCAN
 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
SAGI CERAMICA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 20 
شقة 8 زنقة موالي أحمد لوكيلي، 

حسا0 - 20020 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

258505
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 SAGI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CERAMICA SARL
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متجر الشالط واألدوات الصحية .
عنوا0 املقر االجتماعي : عما3ة 20 
لوكيلي،  أحمد  موالي  زنقة   8 شقة 

حسا0 - 20020 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : كانيال  جيلشيرطو  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : حجي  امي0  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جيلشيرطو كانيال عنوانه)ا( 

مكنا2 50000 مكنا2 املغرب.
السيد محمد امي0 حجي عنوانه)ا( 

تما3ة 22000 تما3ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جيلشيرطو كانيال عنوانه)ا( 

مكنا2 50000 مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 1690.
880I

moorish co

 LYNCAS FACILITY
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
moorish co

 2rue ishsaq ibn hanin etage
 2 apt 2 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20200، casablanca
maroc

 LYNCAS FACILITY
MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 29 شا3ع 
اللة الياقوت الطابق 5 الشقة 
د الدا3 الشيضاء - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
525099

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متشوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 LYNCAS FACILITY  : تسميتها 

.MANAGEMENT
املجلس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تقديم   - واإلدا3ي  االجتماعي 

الخدمات.
عنوا0 املقر االجتماعي : 29 شا3ع 
اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د الدا3 
الشيضاء  الدا3   20000  - الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : امللوكي  صهيب  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امللوكي  صهيب  السيد 
اقامة الفضيلة عما3ة ج طابق 1 3قم 
الدا3   20000 الشيضاء  البرنو�صي   4

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امللوكي  صهيب  السيد 
اقامة الفضيلة عما3ة ج طابق 1 3قم 
الدا3   20000 الشيضاء  البرنو�صي   4

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825978.
882I

TGE FIDUS

 ALPHA PROPERTY
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
TGE FIDUS

شا3ع الز3قطوني كمال با3ك سانتر 
عما3ة B 3قم 29 الطابق 6 ، 28820، 

املحمدية املغرب
 ALPHA PROPERTY

MANAGEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 622 شا3ع 
واد املخاز0 السعادة العليا - 20800 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
20202

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ALPHA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROPERTY MANAGEMENT
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منعش   - مختلفة  أعمال   - الشناء 

عقا3ي.
عنوا0 املقر االجتماعي : 622 شا3ع 
واد املخاز0 السعادة العليا - 20800 

املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  3أسمال  مشلغ 

100.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد عشد الغني جعفر 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد الغني جعفر عنوانه)ا( 
زنقة يعقوب املنصو3 فيال الحسنية 

28820 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد الغني جعفر عنوانه)ا( 
زنقة يعقوب املنصو3 فيال الحسنية 

28820 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 10 ما23 

2022 تحت 3قم 500.
882I

STE AK MISSION SARL AU

 ETABLISSEMENTS MIKOU
PERE ET FILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

STE AK MISSION SARL AU
6 شا3ع عالل ابن عشد هللا 3قم 22 

فا2 ، 20000، فا2 املغرب
 ETABLISSEMENTS MIKOU

PERE ET FILS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 1 زنقة 
ابي شعيب الدكالي الطابق 4 الشقة 

8 فا2 20000 فا2 املغرب.
وفاة شريك

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.57922

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 25 فبراير 2022 تم اإلعالم 
ميكو  محمد  السيد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تشعا الو3ثة  على  حصصه  توزيع  و 
يناير   27 في  املؤ3خ  اإل3اثة  لرسم 

2022 بالشكل األتي :
فيصل  محمد  السيد  السيد)ة( 

ميكو ، 20.625 حصة .
 ، ميكو  عادل  السيد  السيد)ة( 

20.625 حصة .
 ، ميكو  منية  السيدة  السيد)ة( 

25.222,50 حصة .
السيد)ة( السيدة حو3ية اللشا3 ، 

22.225 حصة .
 ، ميكو  هند  السيدة  السيد)ة( 

25.222,50 حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2269.
882I
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moorish co

OPSER OPTIMUM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
moorish co

 2rue ishsaq ibn hanin etage
 2 apt 2 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20200، casablanca
maroc

 OPSER OPTIMUM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 61 شا3ع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق 2 3قم 85 الدا3 الشيضاء - 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
525097

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 OPSER : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.OPTIMUM SERVICE
املجلس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تقديم   - واإلدا3ي  االجتماعي 

الخدمات.
61 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
 - الشيضاء  الدا3   85 3قم   2 الطابق 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : امللوكي  صهيب  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امللوكي  صهيب  السيد 
اقامة الفضيلة عما3ة ج طابق 1 3قم 
الدا3   20000 الشيضاء  البرنو�صي   4

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امللوكي  صهيب  السيد 
اقامة الفضيلة عما3ة ج طابق 1 3قم 
الدا3   20000 الشيضاء  البرنو�صي   4

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825977.
880I

سيكوجيس شمم

YO DREAM HOUSE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
سيكوجيس شمم

98 شا3ع عشد الكريم الخطابي ، 
22000، الحسيمة املغرب

YO DREAM HOUSE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 20 شا3ع 
االسكند3ية - 22000 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2662
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 YO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DREAM HOUSE SARL
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األثاث.
عنوا0 املقر االجتماعي : 20 شا3ع 
الحسيمة   22000  - االسكند3ية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : الزقيوي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد محمد أفا�صي : 250 حصة 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

حصة   250  : أفا�صي  السيد علي 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الزقيوي  عنوانه)ا( 
 22000 ميرادو3 األعلى   11 زنقة   10

الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا(  أفا�صي  محمد  السيد 
 22000 بادي   6 شقة   10 عما3ة 

الحسيمة املغرب.
 28 السيد علي أفا�صي عنوانه)ا( 
الحسيمة   22000 شا3ع االسكند3ية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الزقيوي  عنوانه)ا( 
 22000 ميرادو3 األعلى   11 زنقة   10

الحسيمة املغرب
عنوانه)ا(  أفا�صي  محمد  السيد 
 22000 باد2   6 شقة   10 عما3ة 

الحسيمة املغرب
عنوانه)ا(  أفا�صي  علي  السيد 
 22000  28 3قم  االسكند3ية  شا3ع 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم -.
885I

ST2C

AMA STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE
 MIMOSAS N°0 RES NAJM APPT
N°0 ، 90000، TANGER MAROC
AMA STYLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية طريق تطوا0 املمر 3قم 2 
التجزئة 66 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
225229

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 AMA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.STYLE

التجا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  وتسويق  املالبس  صناعة  و 

أصناف األلبسة. .

املنطقة   : عنوا0 املقر االجتماعي 

 2 الصناعية طريق تطوا0 املمر 3قم 

التجزئة 66 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 400.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.600  : امعمري  ادم  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

: 800 حصة  السيد احمد اجواو 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد احمد النو3 : 1.600 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امعمري  ادم  السيد 
مجمع املجد بلوك 08 الطابق 02 3قم 

22 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  اجواو  احمد  السيد 

مسنانة اقامة ليلى ص عما3ة 1 ط 4 
3قم 202 90000 طنجة املغرب.

السيد احمد النو3 عنوانه)ا( زنقة 

 10 ماجو3يل طابق  اقامة  الفرزدق 

الرقم 28 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امعمري  ادم  السيد 
مجمع املجد بلوك 08 الطابق 02 3قم 

22 90000 طنجة املغرب
السيد احمد النو3 عنوانه)ا( زنقة 

 10 ماجو3يل طابق  اقامة  الفرزدق 

الرقم 28 90000 طنجة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   09 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2258.

886I

MANAGEX

SIFOCASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجا3ية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

MANAGEX
3قم 25 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركا0 ، 60200، بركا0 املغرب

SIFOCASH »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 3قم 229 

شا3ع محمد الخامس حي الهدى 

سيدي سليما0 - 62200 بركا0 

املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجا3ية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.7522

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تقر3   2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 

 SIFOCASH إغالق فرع تابع لشركة 

تسميته - والكائن عنوانه في 3قم 179 

الخامس  محمد  شا3ع  الوفاق  حي 

سيدي سليما0 - - بركا0 املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   09 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 200/2022.

887I

MANAGEX

SIFOCASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجا3ية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

MANAGEX
3قم 25 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركا0 ، 60200، بركا0 املغرب

SIFOCASH »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 3قم 229 
شا3ع محمد الخامس حي الهدى 
سيدي سليما0 - - بركا0 املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجا3ية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.7522
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تقر3   2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 
 SIFOCASH إغالق فرع تابع لشركة 
3قم  في  عنوانه  والكائن   - تسميته 
حي التقدم شا3ع الجيش امللكي   62

سيدي سليما0 - - بركا0 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   09 بتا3يخ  ببركا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 200/2022.
888I

moorish co

OPSER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish co
 2rue ishsaq ibn hanin etage

 2 apt 2 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20200، casablanca

maroc
OPSER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع عشد 
املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد 
2 الطابق 4 3قم 20 الدا3 الشيضاء - 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525095
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPSER

توفير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املجلس   ، املرافق  إدا3ة   - الخدمة 

العام ، االستشا3ات.
عنوا0 املقر االجتماعي : شا3ع عشد 
إقامة شهرزاد  وزنقة سمية  املومن 
 - الدا3 الشيضاء  4 3قم 20  الطابق   2

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد محمد شامي : 020 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد عشد الحكيم سيف الحرتي 
د3هم   100 بقيمة  حصة   020  :

للحصة.
 140  : مها الحرتي  السيدة صفاء 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شامي  محمد  السيد 
 1 طابق  مرحيل  بن  مالك  زنقة   22
املعا3يف الدا3 الشيضاء 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.
السيد عشد الحكيم سيف الحرتي 
14 3قم  عنوانه)ا( تجزئة مرحشا زنقة 
71 الحي الصناعي البرنو�صي الشيضاء 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
الحرتي  مها  صفاء  السيدة 
14 3قم  عنوانه)ا( تجزئة مرحشا زنقة 
71 الحي الصناعي البرنو�صي الشيضاء 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شامي  محمد  السيد 
 1 طابق  مرحيل  بن  مالك  زنقة   22
املعا3يف الدا3 الشيضاء 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب
السيد عشد الحكيم سيف الحرتي 
14 3قم  عنوانه)ا( تجزئة مرحشا زنقة 
71 الحي الصناعي البرنو�صي الشيضاء 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825976.
889I

HM SOLUTIONS

MATYSUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MATYSUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 29 شا3 

ع عمر ابن العاص 3قم 26 الطابق 

التالت طنجة 90010 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225005

 10 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 ما23 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MATYSUP

:الطاقة و  غرض الشركة بإيجاز 

الششكة الكهربائية.

شا3   29  : عنوا0 املقر االجتماعي 

الطابق   26 ع عمر ابن العاص 3قم 

التالت طنجة 90010 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة   : السيد طا3ق د3ا3 

بقيمة 100 د3هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  السيد طا3ق د3ا3 عنوانه)ا( 

 6 الطابق  فلو3يدا  اقامة  نيويو3ك 
3قم 62 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيد طا3ق د3ا3 عنوانه)ا( 

 6 الطابق  فلو3يدا  اقامة  نيويو3ك 
3قم 62 90000 طنجة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252509.

890I

MAY CONSULTING

MDIS TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

20200، الدا3الشيضاء املغرب

MDIS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي البستا0 

2 اقامة 3قم 1 املحل 1 سيدي 

البرنو�صي - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

وفاة شريك

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.009257

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

يناير 2022 تم اإلعالم  املؤ3خ في 25 

و  العشادي  محمد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تشعا الو3ثة  على  حصصه  توزيع 

نونبر   01 في  املؤ3خ  اإل3اثة  لرسم 

2022 بالشكل األتي :

السيد)ة( مينة مبرو3 ، 90 حصة .

 110  ، العشادي  كوثر  السيد)ة( 

حصة .

 110  ، العشادي  مريم  السيد)ة( 

حصة .

 ، العشادي  اسماعيل  السيد)ة( 

220 حصة .

السيد)ة( محمد سالم العشادي ، 

220 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 826958.

892I

بودواح بالطغي والخدمات العامة

بودواح بالطغي و الخدمات 
العامة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بودواح بالطغي والخدمات العامة
لال الشافية شا3ع 14 3قم 22طنجة 

، 90000، طنجة املغرب
بودواح بالطغي و الخدمات العامة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي لال 

الشافية شا3ع 14 3قم 22طنجة 
طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
52222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 أكتوبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بودواح 

بالطغي و الخدمات العامة.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة وإسقاط الجص.
لال   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
22طنجة  3قم   14 شا3ع  الشافية 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 10.000,00 

د3هم، مقسم كالتالي:
 100  : مصطفى  بودواح  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بودواح مصطفى عنوانه)ا( 
10 3قم  حي السالم شا3ع طه حسي0 

6 املضيق 90000 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بودواح مصطفى عنوانه)ا( 

10 3قم  حي السالم شا3ع طه حسي0 

6 املضيق 90000 املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   22 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 202226.

892I

louardi compta

GROUPE AL GARMADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi compta

3قم 26 زنقة عشا2 املسعدي مكتب 

3قم 5 املدينة الجديدة فا2 ، 

20000، فا2 املغرب

GROUPE AL GARMADI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شقة 3قم 

2 طشق 1 دوا3 والد يوسف والد طيب 

- 20000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

71767

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE AL GARMADI
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب الكهرباء.

عنوا0 املقر االجتماعي : شقة 3قم 

2 طشق 1 دوا3 والد يوسف والد طيب 

- 20000 فا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : مستحسن  محمد  السيد 
حصة بقيمة 60.000 د3هم للحصة.

 500  : الغويل  الحسي0  السيد 
حصة بقيمة 40.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مستحسن  محمد  السيد 
4 واد لكة سيدي  عنوانه)ا( 25 زنقة 

بوجيدة فا2 20000 فا2 املغرب.
السيد الحسي0 الغويل عنوانه)ا( 
 22 الشقة   5 عما3ة  البردعي  تجزئة 
املرجة واد فا2 20000 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مستحسن  محمد  السيد 
4 واد لكة سيدي  عنوانه)ا( 25 زنقة 

بوجيدة فا2 20000 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2289.

892I

مكتب محاسشة

AGAFAY HOSPITALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسشة
عما3ة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52000، 

الرشيدية املغرب
AGAFAY HOSPITALITY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي قصر 

تزمو3يت الخنك الرشيدية - 52000 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2022/15749

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGAFAY HOSPITALITY
غرض الشركة بإيجاز : الفندقة

كراء الخيام املفروشة
تنظيم الرحالت السياحية.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
تزمو3يت الخنك الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد عكوش هشام : 250 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 250 : السيد التكفاوي مصطفى 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد ايت الحاج وسعيد محمد 
100 د3هم  : 200 حصة بقيمة  امي0 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عكوش هشام عنوانه)ا(  السيد  
04 بلوك 56 الوحدة 02 ح م مراكش 

40000 مراكش املغرب.
مصطفى  التكفاوي  السيد 
 2 اش  عما3ة  كليز  ابواب  عنوانه)ا( 
مراكش   40000 مراكش   17 الشقة 

املغرب.
السيد ايت الحاج وسعيد محمد 
اقامة  النسيم  حي  عنوانه)ا(  امي0 
الدا3   1 3قم  ب  عما3ة   4 الحدائق 
الشيضاء  الدا3   20000 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت الحاج وسعيد محمد 
اقامة  النسيم  حي  عنوانه)ا(  امي0 
الدا3   1 3قم  ب  عما3ة   4 الحدائق 
الشيضاء  الدا3   20000 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 226.
890I

مكتب محاسشة

THE SAFE TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسشة

عما3ة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52000، 

الرشيدية املغرب

THE SAFE TRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول الكتئ0 ب 25 زنقة يوسف 

بن تاشفي0 الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2022/25729

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAFE TRADE

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األجهزة املنزلية

إصالح األجهزة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

يوسف  زنقة   25 ب  الكتئ0  االول 

 52000  - الرشيدية  تاشفي0  بن 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيدة اية حسناوي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد محمد االسماعيلي العلوي 

د3هم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسناوي  اية  السيدة 

حي االطر الد3مشا0 الخنك الرشيدية 

52000 الرشيدية املغرب.
علوي  االسماعيلي  محمد  السيد 
106 شا3ع  3قم   14 الزنقة  عنوانه)ا( 

العلويي0 52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اية حسناوي عنوانه)ا( حي 

الرشيدية  الخنك  الد3مشا0  االطر 

52000 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتا3يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 222.

895I

CHENTOUF TRANS SARL

CHENTOUF TRANS SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CHENTOUF TRANS SARL

 RUE FEGUIG ، 90000، tanger

maroc

 CHENTOUF TRANS SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو3 التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

فكيك أنوال طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.50622

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3   2022 دجنبر   22 في  املؤ3خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 CHENTOUF ذات الشريك الوحيد 

3أسمالها  مشلغ   TRANS SARL

مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
أنوال  فكيك  زنقة   26 اإلجتماعي 

طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ل : توقف النشاط.

زنقة  و حدد مقر التصفية ب 26 

90000 طنجة   - فكيك أنوال طنجة 

املغرب. 

و عي0:

السيد)ة( عشد الصمد  الشنتوف 

 26 3قم   2 انوال  اقامة  و عنوانه)ا( 

املغرب  طنجة   90000 زنقة فيكيك 

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   16 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2528.

896I

ste controle balance sarl

BATI DE LAOUI 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ste controle balance sarl

 appt 2 immb 2022. lot riad al

 ismailia marjane 2 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 BATI DE LAOUI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 

2022 شقة 2 تجزئة 3ياض 

االسماعيلية مكنا2 - 50000 

مكنا2 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.07805

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 15 فبراير 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تجزئة 3ياض   2 شقة   2022 »عما3ة 

 50000  - مكنا2  االسماعيلية 

مكنا2 املغرب« إلى »الطابق السفلي 

 - مكنا2   2 االنا3ة  حي   252 3قم 

50000 مكنا2 املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   10 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 980.

897I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

SANTE DOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

شا3ع محمد الخامس 3قم 14 

الطابق االول الشقة 2 قصشة تادلة 

، 22250، قصشة تادلة املغرب

SANTE DOC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي النصر 

تجزئة القد2 3قم 22 - 22250 

قصشة تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2022

 04 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 SANTE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DOC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE PRODUITS

 PARAPHARMACEUTIQUES ET

. DISPOSITIFS MEDICAUX

عنوا0 املقر االجتماعي : حي النصر 

 22250  -  22 3قم  القد2  تجزئة 

قصشة تادلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : شراف  مسوي  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شراف  مسوي  السيد 
 222 32قم  بلوك  الراشدية  حي 

22250 قصشة تادلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شراف  مسوي  السيد 
 222 32قم  بلوك  الراشدية  حي 

22250 قصشة تادلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا3يخ  تادلة  بقصشة  االبتدائية 

يونيو 2022 تحت 3قم 75.
898I

ste controle balance sarl

BATI DE LAOUI 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste controle balance sarl
 appt 2 immb 2022. lot riad al
 ismailia marjane 2 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 BATI DE LAOUI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 

2022 شقة 2 3ياض االسماعيلية 
مكنا2 - 50000 مكنا2 املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.07805
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   15 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
عزوزي  عالل  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   160 االد3ي�صي 
)ة(  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
عما3 الحياني بتا3يخ 15 فبراير 2022.
تفويت السيد )ة( الحسن عزوزي 
170 حصة اجتماعية من  اال د3ي�صي 
)ة(  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
عما3 الحياني بتا3يخ 15 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  بمكنا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 980.

899I

مستأمنة فيسكاكوم

ZARAT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة فيسكاكوم
3قم 25، زنقة املستشفى، ، 25250، 

وادي زم املغرب
ZARAT SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 114 زنقة 
سيدي محمد - 25250 وادي زم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2262

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ZARAT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICES
ممول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.
عنوا0 املقر االجتماعي : 114 زنقة 
زم  وادي   25250  - محمد  سيدي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد 3ضواني عشد العزيز : 100 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عشد  3ضواني  السيد 
العفو  د3ب  زنقة   15 عنوانه)ا( 

25250 وادي زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عشد  3ضواني  السيد 
العفو  د3ب  زنقة   15 عنوانه)ا( 

25250 وادي زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بتا3يخ 11 فبراير 

2022 تحت 3قم 11.

900I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

NASRAOUI FRERES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

شا3ع محمد الخامس 3قم 14 

الطابق االول الشقة 2 قصشة تادلة 

، 22250، قصشة تادلة املغرب

NASRAOUI FRERES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة لينة 
3قم 2 - 22700 زاوية الشيخ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2257

 11 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NASRAOUI FRERES
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 EXPLOITANT UN MILK BAR
 OCCUPANT MOINS DE CINQ

.PERSONNES
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
الشيخ  زاوية   22700  -  2 3قم  لينة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عزيز  نصراوي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عزيز  نصراوي  السيد 
زاوية   22700 أ  الزنقة  بوحابو  حي 

الشيخ املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عزيز  نصراوي  السيد 
زاوية   22700 أ  الزنقة  بوحابو  حي 

الشيخ املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  تادلة  بقصشة  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 44.
901I

املركز الجهوي لالستثما3 لجهة العيو0 الساقية 

الحمراء

MSK IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما3 لجهة 
العيو0 الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيو0 املغرب

MSK IMPORT EXPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي خط 
الرملة 01 زنقة القلعة 3قم 175 
مكر3 العيو0 - 70000 العيو0 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

00587

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 MSK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IMPORT EXPORT

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالنسشة لنفسها  من الشركة ، سواء 

أو لألطراف الثالثة في املغرب والخا3ج:

مستحضرات  وتوزيع  استيراد   •

التجميل ومنتجات العناية بالجسم

الغذائية  املنتجات  وبيع  شراء   •

وغير الغذائية

• شراء وبيع املكمالت الغذائية

• شراء وبيع األجهزة اإللكترونية

• التجا3ة اإللكترونية

• التجا3ة العامة

ذات  املركشات  في  التجا3ة   •

املحركات

• خدمات التصدير العامة

• خدمات متنوعة

األجهزة  وتوزيع  استيراد   •

املنتجات  جميع  وبيع  شراء  الطشية 

الصيدالنية  وششه  الصيدالنية 

واملنتجات  الطشية  واملعدات 

التجميل  ومستحضرات  الشيطرية 

وجميع املنتجات األخرى التي توزعها 

الصيدليات بشكل عام.

لجميع  والتوزيع  الشحن   •

والشضائع  واملنتجات  املنتجات 

الصيدالنية وششه الصيدالنية.

داخل  وكاالت  أو  فروع  إنشاء   •

املغرب وخا3جه.

التصدير أي نشاط   - االستيراد   •

وتصدير جميع  واستيراد  وبيع  شراء 

الغذائية.  غير  أو  الغذائية  السلع 

وأي  السلع  هذه  وتوزيع  تسويق 

نشاط متعلق بها.

بيع  نشاط  أي  لال3تداء  جاهز   •

لألقمشة  التجزئة  وتجا3ة  وشراء 

املتخصصة  املتاجر  في  واملنسوجات 

وتصدير جميع  واستيراد  وبيع  شراء 

أو  املنسوجات  أنواع  من  السلع 

املوضة  وإكسسوا3ات  املالبس 

واألنشطة ذات الصلة.

أي نشاط إنتاج سمعي بصري.   •

الخدمات  وتو3يد  وإنتاج  إنتاج 

املقاالت  وكتابة  والشصرية  السمعية 

ألي  الصامت  الفيديو  أو  والصوت 

تلفزيو0 أو إنترنت أو DVD أو مطشعة.

• الخدمة والنصائح كل املساعدة 

والدعم والخدمات واملشو3ة لألفراد 

والشركات.

وتقديم  كتابة  في  املساعدة 

املستندات اإلدا3ية والشحث واملشو3ة 

أو أي  التمويل  إلى  والدعم للوصول 

مساعدات حكومية أخرى.

من  والشركات  األفراد  مساعدة 

 ، وتحويل نشاطهم   ، أجل تطويرهم 

واالجتماعية  اإلدا3ية  الجودة  مثل: 

 - النظافة   -  )QHSE( والضريبية 

السالمة - الشيئة.

العمليات  جميع   ، أعم  وبشكل 

التجا3ية والصناعية واملالية املتعلقة 

بشكل مشاشر أو غير مشاشر باألشياء 

أو التي من املحتمل   ، املذكو3ة أعاله 

أ0 تعزز تحقيقها وتطويرها..

: حي خط  عنوا0 املقر االجتماعي 
الرملة 01 زنقة القلعة 3قم 175 مكر3 

العيو0 - 70000 العيو0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : املنصو3  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد املنصو3 عنوانه)ا( 
01 زنقة القلعة 3قم  حي خط الرملة 

175 العيو0 70000 العيو0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة :

السيد محمد املنصو3 عنوانه)ا( 
01 زنقة القلعة 3قم  حي خط الرملة 

175 العيو0 70000 العيو0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 597/2022.

902I

JURISMAG SARL

DEFACTORETAILMA SARL-
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 DEFACTORETAILMA SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي إقامة 
القصر، الشناية د، زاوية شا3ع 

غاندي وشا3ع يعقوب املنصو3، 
الطابق 2، 3قم 8  - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.229289

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
د،  الشناية  القصر،  »إقامة  من 
يعقوب  وشا3ع  غاندي  شا3ع  زاوية 
املنصو3، الطابق 2، 3قم 8  - 20000 
»زاوية  إلى  املغرب«  الشيضاء  الدا3 
زنقة القائد العشتا3 و زنقة ابراهيم 
الطابق  إقامة ستاد املركز،  النايخي، 
 ،20 و   22  ،22  ،22 املكاتب 3قم   ،5
الشيضاء  الدا3   20000  - املعا3يف 

املغرب«.



عدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022)الجريدة الرسمية   5428

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 826962.
902I

FIRST CURTAIN

TWIN TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA220
CASABLNACA، 20000، الدا3 

الشيضاء املغرب
TWIN TEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي موالي 

عشد هللا زنقة 205 3قم11 عي0 
الشق الدا3 الشيضاء - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.022669

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تمت   2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
محمد  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   1.000 بنمسعود 
من أصل 1.000 حصة لفائدة السيد 
 22 بتا3يخ  سحا3ي  الحق  عشد  )ة( 

فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 10 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827088.
904I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SOPLAST
إعال0 متعدد القرا3ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا3ع مو3يتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

SOPLAST »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 57 شا3ع 

مو3يتانيا صندوق البريد 2609 - 
40000 مراكش املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.222807

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 01 ما23 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  بعض  بيع 
)500 حصة اجتماعية( التي تمتلكها 
شركة  في  بالحداد  صو3يا  السيدة 
لفائدة   SOPLAST )SARL AU  «
 YFNIN BEARS )SARL  « الشركة 

» (AU
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  الشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى»   »  )SOPLAST )SARL AU  «

» (SOPLAST )SARL
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعديل املواد 1 ,2 ,6 ,7 و 

تحديث النظام االسا�صي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222722.

905I

FIRST CURTAIN

TWIN TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي0 مسير جديد للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA220
CASABLNACA، 20000، الدا3 

الشيضاء املغرب
TWIN TEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي موالي 

عشد هللا زنقة 205 3قم11 عي0 
الشق الدا3 الشيضاء - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.022669
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم تعيي0  املؤ3خ في 22 فبراير 2022 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

سحا3ي عشد الحق كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827088.

906I

FIRST CURTAIN

TWIN TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA220
CASABLNACA، 20000، الدا3 

الشيضاء املغرب
TWIN TEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي موالي 

عشد هللا زنقة 205 3قم11 عي0 
الشق الدا3 الشيضاء - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.022669

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 22 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»حي موالي عشد هللا زنقة 205 3قم11 
 20000  - عي0 الشق الدا3 الشيضاء 
 ،119« إلى  املغرب«  الشيضاء  الدا3 
 ،28 املكتب 3قم  شا3ع عشد املومن، 
 - الشيضاء  الدا3  الثاني،  الطابق 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827088.

907I

FINANCES.NET

BETA BUREAU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 22000،

TEMARA MAROC

BETA BUREAU SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ملناصير 

لواللدة خلوطة 1 تما3ة. - 22000 

تما3ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225622

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 BETA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BUREAU SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : مستلزمات 

املكتب )تاجر( بالتقسيط.

ملناصير   : املقر االجتماعي  عنوا0 

 22000  - تما3ة.   1 خلوطة  لواللدة 

تما3ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : السيد 3شيد أكناو 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أكناو  3شيد  السيد 

تما3ة.   1 خلوطة  لواللدة  ملناصير 

22000 تما3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أكناو  3شيد  السيد 

تما3ة.   1 خلوطة  لواللدة  ملناصير 

22000 تما3ة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   02 بتا3يخ  بتما3ة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 7582.

908I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 STE Q-TELL SUPPORT

SOLUTIONS SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 22 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 STE Q-TELL SUPPORT

SOLUTIONS SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: الطابق 

االول إقامة ياسمي0 3قم 92 زنقة 

مرموشة اطلس - 20000 فا2 

املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.220285

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 27 دجنبر 2029

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 

حولت السيدة نادية مكراش  مايلي: 

مجموعة 250 حصة اجتماعية التي 

السيد  الى  الشركة  هذه  في  تملكها 

محمد امالكي 

على  ينص  الذي   :  2 3قم  قرا3  
مايلي: إقالة السيدة نادية مكراش من 
مهامها كمسيرة الشركة و استمرا3ية 
السيد امالكي محمد و السيد 3فيق 
3احو كمسيرين للشركة و ذلك ملدة 

غير محدودة 
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير املقر االجتماعي الى مدينة طنجة 
الطابق  نجد  إقامة  مراكش  زنقة   :

الثاني شقة 3قم 22
قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير القانو0 االسا�صي 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 4: الذي ينص على مايلي:   
: زنقة مراكش إقامة  املقر االجتماعي 
 22 3قم  شقة  الثاني  الطابق  نجد 

-طنجة - 
بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 
3اسمال  حدد   : الشركة  3اسمال 
د3هم مقسمة   100.000 الشركة في 
من  اجتماعية  حصة   1000 الى 
تخصص  للحصة  د3هم   100 فئة 
3احو   3فيق  السيد  للشركاء  
500حصة اجتماعية   السيد محمد 
حصة اجتماعية  امالكي=====500 
حصة   1000===== املجموع 

اجتماعية 
على  ينص  الذي   :22 3قم  بند 
الشركة  يدير   : التسيير  مايلي: 
امالكي  السيد  للشركة  كمسيرين  
محمد و السيد 3فيق 3احو و ذلك ملدة 

غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   02 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 250605.
909I

N2M CONSEIL-SARL

OUSSAMAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 29, 2
 ETAGE N 0 ، 62000، NADOR

MAROC
OUSSAMAJ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي ميزاني0 
املحل 3قم 08, شا3ع الحسن االول 
بلوك السكو3ي 3قم 206 الناظو3 

62000 الناظو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22772
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUSSAMAJ
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير.
ميزاني0   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
شا3ع الحسن االول   ,08 املحل 3قم 
الناظو3   206 3قم  السكو3ي  بلوك 

62000 الناظو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 200  : محمد  اوسالمي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد مجعيط 3فيق : 220 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد مجعيط ايمن : 220 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوسالمي محمد عنوانه)ا( 
 07 3قم  الرياض  شا3ع  الكندي  حي 

62000 الناظو3 املغرب.
عنوانه)ا(  3فيق  مجعيط  السيد 
 62000  608 3قم  املسيرة  شا3ع 

الناظو3 املغرب.
عنوانه)ا(  ايمن  مجعيط  السيد 
3قم  بدو0   44 زنقة  لعرا�صي  حي 

62000 الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ايمن  مجعيط  السيد 
3قم  بدو0   44 زنقة  لعرا�صي  حي 

الناظو3 62000 الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 22 فبراير 

2022 تحت 3قم 220.
910I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT

EXPRESS HOUDHOUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT

EXPRESS HOUDHOUD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 20 

الطابق 4 إقامة الشاوية شا3ع 

يوسف ابن تاشفي0 زنقة 3شيد 3ضا 

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225252

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 ما23   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT

. EXPRESS HOUDHOUD

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي املحلي والدولي للشضائع.

3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

شا3ع  الشاوية  إقامة   4 الطابق   20

يوسف ابن تاشفي0 زنقة 3شيد 3ضا 

- 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الطريس  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الطريس عنوانه)ا( 
طنجة   90000  2 زنقة األخطل 3قم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الطريس عنوانه)ا( 
طنجة   90000  2 زنقة األخطل 3قم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252825.

911I

jamal ait hommad

شيماء بريتيج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

26000، SIDI KACEM MAROC
شيماء بريتيج شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 49 
3قم 109 حي املر2 سيدي قاسم 

16000 سيدي قاسم مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
29205

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
: شيماء  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

بريتيج.
محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غسل السيا3ات.
 49 زنقة   : عنوا0 املقر االجتماعي 
قاسم  سيدي  املر2  حي   109 3قم 

16000 سيدي قاسم مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد براضية السعيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد براضية السعيد عنوانه)ا( 
قرب   072 3قم  حزما3  بني  شا3ع 
مد3سة الفقيه العربي اللوه مكالثة 

كويلما 92000 تطوا0 مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد براضية السعيد عنوانه)ا( 
قرب   072 3قم  حزما3  بني  شا3ع 
مد3سة الفقيه العربي اللوه مكالثة 

كويلما 92000 تطوا0 مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتا3يخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

تحت 3قم -.
922I

jamal ait hommad

ويلغي نوفيل جينييغسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

26000، SIDI KACEM MAROC
ويلغي نوفيل جينييغسيو0 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
جوهرة 3قم 2227 سيدي قاسم 

16000 سيدي قاسم مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

29202

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

ويلغي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

نوفيل جينييغسيو0.

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

معصرة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

قاسم  سيدي   2227 3قم  جوهرة 

16000 سيدي قاسم مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد املجيد الجبري : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد خالد القايدي : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الجبري  املجيد  السيد 

اقامة   2 الجميل  الهواء  تجزئة   22

ملعب الخيل م   10 بسم هللا الشقة 

ج 20000 فا2 مغرب.

عنوانه)ا(  القايدي  خالد  السيد 

16000 سيدي   22 تجزئة غيثة 3قم 

قاسم مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الجبري  املجيد  السيد 

اقامة   2 الجميل  الهواء  تجزئة   22

ملعب الخيل م   10 بسم هللا الشقة 

ج 20000 فا2 مغرب

عنوانه)ا(  القايدي  خالد  السيد 

16000 سيدي   22 تجزئة غيثة 3قم 

قاسم مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتا3يخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

تحت 3قم -.

922I

aice compta

VIOLA JR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 2 bloc d n 299 ، 20290،

casablanca maroc
VIOLA JR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 2 الشقة 3قم 5 - 

20200 الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525777
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 VIOLA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.JR
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقا3ي.
زنقة   10  : عنوا0 املقر االجتماعي 
 -  5 3قم  الشقة   2 الطابق  الحرية 

20200 الشيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 220  : 3بعي  عشدالغني  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 222  : باشراء  عشدالعزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
حصة   222  : السيدة فاطنة نهر 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  3بعي  عشدالغني  السيد 
 20020 الجديدة   2 انفا  تجزئة   8

الشيضاء املغرب .
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باشراء  العزيز  عشد  السيد 
3قم   14 حي الرحمة زنقة  عنوانه)ا( 
22.20 موالي 3شيد 20702 الشيضاء 

املغرب .
السيدة فاطنة نهر عنوانه)ا( دوا3 
ابن  العي0  القوا3شة 3ا2  الحماودة 

اح 26050 ابن احمد املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  3بعي  عشدالغني  السيد 
 20020 الجديدة   2 انفا  تجزئة   8

الشيضاء املغرب 
باشراء  عشدالعزيز  السيد 
3قم   14 حي الرحمة زنقة  عنوانه)ا( 
22.20 موالي 3شيد 20702 الشيضاء 

املغرب
السيدة فاطنة نهر عنوانه)ا( دوا3 
ابن  العي0  القوا3شة 3ا2  الحماودة 

اح 26050 ابن احمد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827225.
914I

ASSET CONSEIL

ASSET CONSEIL
إعال0 متعدد القرا3ات

ASSET CONSEIL
3قم 22/27 زاوية زنقة خريشكة و 
تطوا0 الحي املحمدي ، 80080، 

أكادير املغرب
ASSET CONSEIL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 3قم 
22/27 زاوية زنقة خريشكة و تطوا0 

الحي املحمدي - 80080 أكادير 
املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.29925
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 16 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
ألف  محمد  بوكوطي  السيد  تفويت 

سهم مملوك له في الشركة   )1000(

إلى السيد طا3ق طه.

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد بوكوطي محمد من  استقالة 

يعطيه  و  للشركة  كمسير  منصشه 

الفترة  عن  إلدا3ته  تفريغا  الجمع 

السابقة دو0 تحفظ.

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيي0 املسير الجديد للشركة السيد 

طا3ق طه.

على  ينص  الذي   :4 3قم  قرا3 

النظام األسا�صي وفق  تعديل  مايلي: 

القرا3ات الالحقة.

على  ينص  الذي   :5 3قم  قرا3 

اعتماد النص الجديد للنظام  مايلي: 

األسا�صي.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

بمشلغ  يساهم  طه  طا3ق  السيد 

ألف  )مائة  د3هم   200،000.00

.
ً
د3هم( نقدا

على  ينص  الذي   :7 3قم  بند 

بمشلغ  املال  3أ2  تحديد  تم  مايلي: 

ألف  )مائة  د3هم   200،000.00

د3هم(. وهي مقسمة إلى 1000 )ألف( 

د3هم  )مائة(   100 سهم كل سهم ب 

1000 ومخصصة  1 إلى  ، مرقمة من 

السيد  الوحيد  للشريك  بالكامل 

 1000 أ0  يعلن  الذي  و  طه.  طا3ق 

املال  3أ2  منها  يتكو0  التي  سهم 

مدفوعة بالكامل.

على  ينص  الذي   :16 3قم  بند 

تعيي0 املسير الجديد للشركة  مايلي: 

السيد طا3ق طه ملدة غير محدودة. 

مسؤوولة  الشركة  ستكو0  وبالتالي 

املتعلقة  األعمال  عن جميع  قانونيا 

بها ، من خالل توقيعه

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   09 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208865.

915I

jamal ait hommad

جينييغال ريدوب
إعال0 متعدد القرا3ات

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

26000، SIDI KACEM MAROC
جينييغال 3يدوب »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: حي 
جوهرة 3قم 465 الطابق االول 

سيدي قاسم 16000 سيدي قاسم 
مغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.28627
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 25 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت 3ضا خلوق 500 حصة و ايوب 
انا2  لصالح  حصة   500 الخطابي 

خوي
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيي0 انا2 خوي مسير الشركة
على  ينص  الذي   :2 3قم  قرا3 
مايلي: استقالة 3ضا خلوق من تسيير 

الشركة
على  ينص  الذي   :4 3قم  قرا3 
مايلي: تغيير النشاط التجا3ي ل تاجير 

االليات
قرا3 3قم 5: الذي ينص على مايلي: 
تجزئة  من  االجتماعي  املقر  تحويل 
الى  قاسم  سيدي   58 3قم  صحراوة 
االول  الطابق   465 3قم  حي جوهرة 

سيدي قاسم
قرا3 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني الى شركة ذات 

مسؤوولية محدودة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني الى شركة ذات 

مسؤوولية محدودة

بند 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تاجير  ل  التجا3ي  النشاط  تغيير 

االليات
بند 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 
تجزئة  من  االجتماعي  املقر  تحويل 
الى  قاسم  سيدي   58 3قم  صحراوة 
االول  الطابق   465 3قم  حي جوهرة 

سيدي قاسم
بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 
تفويت 3ضا خلوق 500 حصة و ايوب 
انا2  لصالح  حصة   500 الخطابي 

خوي
بند 3قم 22: الذي ينص على مايلي: 

تعيي0 انا2 خوي مسير الشركة
بند 3قم 15: الذي ينص على مايلي: 

تعيي0 انا2 خوي مسير الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 االبتدائية بسيدي قاسم بتا3يخ 

ما23 2022 تحت 3قم 228.
916I

IT FIDUS

PARA LA BELE VIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة
IT FIDUS

 HOURIA 2 N°286 ، 20800،
MOHAMMEIA MAROC

PARA LA BELE VIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 5 

طابق سفلي عما3ة 78 تج لينا زنقة 
28 سيدي مومن - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.229922

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
16 شتنبر 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 PARA LA BELE VIE الشريك الوحيد
مشلغ 3أسمالها 10.000 د3هم وعنوا0 
5 طابق سفلي  مقرها اإلجتماعي 3قم 
سيدي   28 زنقة  لينا  تج   78 عما3ة 
مومن - 20000 الدا3 الشيضاء املغرب 

نتيجة ل : نهاية النشاط.
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 5 3قم  التصفية ب  مقر  و حدد 

تج لينا زنقة   78 طابق سفلي عما3ة 

الدا3   20000  - مومن  سيدي   28

الشيضاء املغرب. 

و عي0:

و  خشاف  زينب  السيد)ة( 

 22 3قم   28 لينا زنقة  تج  عنوانه)ا( 

الشيضاء   20000 م   2  78 عما3ة 

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 

 11 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822558.

917I

STE ANGLE DE GESTION SARL

مطعم أصدقاء السالم

عقد تسيير حر ألصل تجا3ي )األشخاص 

الطشيعيو0(

عقد تسيير حر ألصل تجا3ي

مطعم أصدقاء السالم

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ في 22 

محمد  أعطى السيد)ة(   2022 أبريل 

)ة(  الحامل  امنكو3  الذهبي  و  بالل 

L555222/ 3قم   الوطنية  للشطاقة 

L202628 املسجل بالسجل التجا3ي 

حق  بتطوا0  االبتدائية  باملحكمة   .

التسيير الحر لألصل التجا3ي الكائن 

 -  225 3قم  األطلس  جشل  شا3ع  ب 

للسيد)ة(  املغرب  تطوا0   92000

للشطاقة  )ة(  الحامل  العرود  3بيع 

الوطنية 3قم  L298570 ملدة 2 سنة 

01 ماي 2022 و تنتهي في  تبتدئ من 

مقابل مشلغ شهري   2020 أبريل   20

6.500 د3هم.

928I

STE ANGLE DE GESTION SARL

IBERFOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
شا3ع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني 3قم 6 اقامة با3يس- أ 
تطوا0 ، 92000، تطوا0 املغرب

IBERFOOD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 4 حي 
اغرا2 بلوك الكرامة بوسعيد 3قم 

C0 - 92000 مرتيل املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.29205

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تمت   2022 ما23   01 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
ابردي  3ضا  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
ما23   01 بتا3يخ  ابردي  محمد علي 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   10 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 788.

919I

STE ANGLE DE GESTION SARL

EL&BKM COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شا3ع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني 3قم 6 اقامة با3يس- أ 
تطوا0 ، 92000، تطوا0 املغرب
EL&BKM COFFEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو3 
التصفية(

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
الجيش امللكي 3قم 146 كراج - 

92000 تطوا0 املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.29625

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 25 فبراير 2022 تقر3 حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
3أسمالها  مشلغ   EL&BKM COFFEE
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000
3قم  امللكي  الجيش  اإلجتماعي شا3ع 
تطوا0 املغرب   92000  - كراج   146

نتيجة ل : انعدام 3قم املعامالت.
شا3ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - كراج   146 3قم  امللكي  الجيش 

92000 تطوا0 املغرب. 
و عي0:

و  الشاكو3ي  محمد  السيد)ة( 
3قم  امللكي  الجيش  شا3ع  عنوانه)ا( 
تطوا0   92000  1 3قم   1 ط   146

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 
ما23   10 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 787.

920I

PRO-ACCOUNTING

BOA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING
80 شا3ع موالي سليما0 عي0 السشع 

، 20590، الدا3 الشيضاء املغرب
BOA IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة عقشة 

ابن نافع 3قم 22 الطابق األول - 
26200 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
26277

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 BOA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا3ي.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
عقشة ابن نافع 3قم 22 الطابق األول 

- 26200 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مشلغ 3أسمال الشركة: 2.500.000 

د3هم، مقسم كالتالي:

50 حصة   : السيد بهوش عشدهللا 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

عدد   : عشدهللا  بهوش  السيد 

الحصص: 20950 - أ3ض عا3ية ذات 

-برشيد   52/75082 الرسم العقا3ي 

 100 د3هم بقيمة   2095000 قيمتها 

د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عشدهللا  بهوش  السيد 

شقة   01 ط   17 ع  إمرود  إقامة 

 20070 كاليفو3نيا  جنا0   02

الدا3الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عشدهللا  بهوش  السيد 

شقة   01 ط   17 ع  إمرود  إقامة 

 20070 كاليفو3نيا  جنا0   02

الدا3الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   10 بتا3يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 266.

922I
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STE D’INDICATION FISCAL H-D

IKLILEF PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE D›INDICATION FISCAL H-D
29، زنقة االنطاكي مكتب 3قم 6 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

IKLILEF PRIVE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 29 زنقة 
حسن العطا3 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225229
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IKLILEF PRIVE SARL
التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  االعدادي  و  االبتدائي  و  االولي 

الثانوي .
زنقة   29  : عنوا0 املقر االجتماعي 
حسن العطا3 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد الحسي0 فريد : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : فاطمة  الد3ي�صي  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسي0 فريد عنوانه)ا(  السيدة 
طنجة الشالية مركب ديوديت عما3ة 
 90000 طنجة   99 3قم   4 ك طابق 

طنجة املغرب.

السيدة الد3ي�صي فاطمة عنوانه)ا( 
طنجة الشالية مركب ديوديت عما3ة 

ك طابق 4 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الد3ي�صي فاطمة عنوانه)ا( 
طنجة الشالية مركب ديوديت عما3ة 

ك طابق 4 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252777.

922I

IZDIHAR CONSEIL

إقريدن كاش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL
 RÉSIDENCE IBN SINA, N°28-
 izdihar, Marrakech ، 00200،

Marrakech Maroc
إقريد0 كاش شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

التقدم عما3ة 82 الرقم1 حي الشهجة 
املحاميد10 - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222067

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : إقريد0 

كاش.
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
التقدم عما3ة 82 الرقم1 حي الشهجة 
املحاميد10 - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد حسن 3مزي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  3مزي  حسن  السيد 
 7 أم الربيع عما3ة ل الرقم  املسيرة2 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  3مزي  حسن  السيد 
الرقم  ل  عما3ة  الربيع  أم  املسيرة2 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222682.

922I

ديوا0 املوثق انس فياللي بابة

ECOLE PRIVEE ESSADAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا0 املوثق انس فياللي بابة
17 شا3ع محمد الخامس تجزئة 
الهاشمية III شقة 3قم 1 تما3ة ، 

22000، تما3ة املغرب
 ECOLE PRIVEE ESSADAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الصخيرات 
تجزئة اصداقة 3قم 220 - 22050 

الصخيرات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225677
في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ECOLE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRIVEE ESSADAKA

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

للتربية و التعليم الخاص.

 : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الصخيرات تجزئة اصداقة 3قم 220 

- 22050 الصخيرات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

حصة   200  : مطيب  بد3  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 400  : السيد عشد الرزاق مطيب 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 400  : مطيب  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بد3 مطيب عنوانه)ا( تجزئة 

 16 شقة   7 عما3ة   GH 29  2 أشرف 

الولفة 20202 الدا3 الشيضاء املغرب.

مطيب  الرزاق  عشد  السيد 
حي   7 شقة   222 3قم  عنوانه)ا( 

املسيرة 01 22000 تما3ة املغرب.

عنوانه)ا(  مطيب  يوسف  السيد 

 22200  1 هشة   2 شقة   22 عما3ة 

تامسنا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

مطيب  الرزاق  عشد  السيد 
حي   7 شقة   222 3قم  عنوانه)ا( 

املسيرة 01 22000 تما3ة املغرب

عنوانه)ا(  مطيب  يوسف  السيد 

 22200  1 هشة   2 شقة   22 عما3ة 

تامسنا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   10 بتا3يخ  بتما3ة  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 7629.

920I
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SOFICOF

STE IONAIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICOF
 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،
20000، Rabat MAROC

STE IONAIR SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 541 
زاوية زنقة أتوكا0 املنزه حي يعقوب 

املنصو3 10150 الرباط . 541 
زاوية زنقة أتوكا0 املنزه حي يعقوب 
املنصو3 10150 الرباط . 10000 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

258297
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IONAIR SARL
التجا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتصدير  االستيراد  عام-  بشكل 
لجميع  والتجزئة  بالجملة  ،الشيع 
املتعلقة  والخدمات  املنتجات 
الشفط  أنظمة  جميع  بتركيشات 
والتهوية واألجهزة الكهربائية واألجهزة 
املنزلية ،شراء وبيع معدات النظافة.

وعموما قيام بكل املعطيات التي 
قد تساهم في تنمية الشركة وتشادل 
التجهيزات املشاشرة أو الغير مشاشرة .

 541  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
يعقوب  املنزه حي  أتوكا0  زنقة  زاوية 
541 زاوية   . الرباط   10150 املنصو3 
زنقة أتوكا0 املنزه حي يعقوب املنصو3 
الرباط   10000  . الرباط   10150

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 
1.000.000,00 د3هم، مقسم كالتالي:
 : نشاوي  الدين  نو3  السيد  
500.000 حصة بقيمة 5.000 د3هم 

للحصة.
 : الشرقاوي  عادل  السيد 
500.000 حصة بقيمة 5.000 د3هم 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  نو3 الدين نشاوي عنوانه)ا( 
حي  املنزه  أتوكا0  زنقة  زاوية   541
الرباط   10150 املنصو3  يعقوب 

10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  نو3 الدين نشاوي عنوانه)ا( 
حي  املنزه  أتوكا0  زنقة  زاوية   541
الرباط   10150 املنصو3  يعقوب 

10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2080.

926I

7P CONSEIL

ONE UP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

7P CONSEIL
شقة 3قم 04 3قم 74 زاوية شا3ع 
فرحت حشاد وشا3ع غاندي حي 
القد2 ، 80000، اكادير املغرب
ONE UP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي ايكر 
اوفولو2 جماعة او3ير - 80000 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
50695

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ONE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.UP
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوجشات السريعة.
: حي ايكر  عنوا0 املقر االجتماعي 
 80000  - او3ير  جماعة  اوفولو2 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد لحسن االمغا3ي 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لحسن االمغا3ي عنوانه)ا( 
حي  الحشو2  عما3ة   08 شقة 

تالشو3جت  80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن االمغا3ي عنوانه)ا( 
حي  الحشو2  عما3ة   08 شقة 

تالشو3جت  80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 بتا3يخ  باكادير  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 208796.

927I

JAWHARA PESCA SARL AU

JAWHARA PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JAWHARA PESCA SARL AU
278 تجزئة الشحا3ة مدينة املر�صى ، 

70002، العيو0 املغرب

JAWHARA PESCA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 278 
تجزئة الشحا3ة  - 70002 مدينة 

املر�صى املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
40659

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAWHARA PESCA
غرض الشركة بإيجاز : بيع السمك 
الطري و املجمد.تجميد،تحويل وبيع 

جميع املنتوجات الشحرية.
تصنيع جميع املنتوجات الفالحية. 

بيع و توزيع جميع أنواع الشضائع.
لحساب  املستخدمي0  نقل 
الغير. لحساب  الشضائع  الغير.نقل 
الخاص. لحساب  الشضائع  نقل 
الخاص. لحساب  املستخدمي0  نقل 

التجا3ة .االستيراد و التصدير..
 278  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
مدينة   70002  - الشحا3ة   تجزئة 

املر�صى املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الكرمة  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الكرمة  حمزة  السيد 
 80070 الهدى  حي  أو  بلوك   222

أكادير املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الكرمة  حمزة  السيد 
 80070 الهدى  حي  أو  بلوك   222

أكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 650/2022.

928I

Cabinet Comptable Marzofid

CMH SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°52
 Guéliz MARRAKECH، 00000،

MARRAKECH MAROCA
CMH SERVICES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

بن عائشة عما3ة تمانية النخالت 
الطابق الثالث 3قم 41 غليز مراكش 

- 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222079
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 CMH  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SERVICES SARL
*مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال الهاتف )التشغيل(
*التجا3ة العامة.

زنقة بن   : عنوا0 املقر االجتماعي 
عائشة عما3ة تمانية النخالت الطابق 
الثالث 3قم 41 غليز مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 200  : السيد اشكيكر عشد االله 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد مناجي زكرياء : 220 حصة 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد نوفل حرباوي : 220 حصة 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

االله  عشد  اشكيكر  السيد 
 29 أبواب مراكش منطقة  عنوانه)ا( 
مراكش   40000  7 شقة   292 عما3ة 

املغرب.
عنوانه)ا(  زكرياء  مناجي  السيد 
آبن جرير  الحي الجديد ا الرقم206 

02250 آبن جرير املغرب.
عنوانه)ا(  حرباوي  نوفل  السيد 
سعادة   154 3قم   1 االفاق  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
االله  عشد  اشكيكر  السيد 
 29 أبواب مراكش منطقة  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش   7 شقة   292 عما3ة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222687.
929I

ELAN CONSULTING

SOUL CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELAN CONSULTING
صندوق البريد 5176 املعا3يف ، 

20270، الدا3الشيضاء املغرب
SOUL CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 

أحمد املجاطي، الطابق األول، 
3قم 8, املعا3يف - - 20220 الدا3 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
525009

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 SOUL  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CALL
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االتصال وإ3سال واستقشال املكاملات.
زنقة   22  : عنوا0 املقر االجتماعي 
3قم  األول،  الطابق  املجاطي،  أحمد 
8, املعا3يف - - 20220 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : بادي  أيوب  السيد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : صفيحة  بو  كنزة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 1 عنوانه)ا(  بادي  أيوب  السيد 
املعا3يف   4 الطابق  بيسانك  زنقة 

20270 الدا3 الشيضاء املغرب.
السيدة كنزة بو صفيحة عنوانه)ا( 
الفوز طابق  إقامة  متر   22 زنقة   25
الدا3   20052 بو3كو0   7 شقة   2

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 1 عنوانه)ا(  بادي  أيوب  السيد 
املعا3يف   4 الطابق  بيسانك  زنقة 

20270 الدا3 الشيضاء املغرب
السيدة كنزة بو صفيحة عنوانه)ا( 
الفوز طابق  إقامة  متر   22 زنقة   25
الدا3   20052 بو3كو0   7 شقة   2

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825929.

920I

CABINET EL HAMMOUTI

MARCHICA BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI

شا3ع الخرطوم 3قم 51 الناظو3 ، 

62000، الناظو3 املغرب

MARCHICA BUSINESS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمرا0 3قم 2295 سلوا0 - 62000 

الناظو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22767

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARCHICA BUSINESS

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النظافة و البستنة.

األشغال  و  التركيب  و  الصيانة 

املختلفة الصناعية.

التجا3ة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

العمرا0 3قم 2295 سلوا0 - 62000 

الناظو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : جمال  امليلودي  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امليلودي جمال عنوانه)ا( 
سلوا0  بوعرك   2 الحرشة  دوا3 

62000 الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امليلودي جمال عنوانه)ا( 
سلوا0  بوعرك   2 الحرشة  دوا3 

62000 الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 09 ما23 

2022 تحت 3قم 290.

922I

FIDUEXPRESS SARL

E SOLUTION PT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

E SOLUTION PT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تحزئة 
املسيرة ف ب29 الطابق2 شقة19 - 

20800 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

29899
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 E  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTION PT

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشناء والهندسة املدنية.

تحزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - الطابق2 شقة19  املسيرة ف ب29 

20800 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفحفوحي  بثينة  السيدة 
 62 مدخل  يوليوز  حي9  عنوانه)ا( 

الزقم 11 28820 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفحفوحي  بثينة  السيدة 
 62 مدخل  يوليوز  حي9  عنوانه)ا( 

الزقم 11 28820 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 14 فبراير 

2022 تحت 3قم 226.

922I

JBR CONSEILS

TDIV PLANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JBR CONSEILS
826شقة 3قم 2 الطابق االول تجزئة 

املسا3 الحي الصناعي مراكش ، 
410000، مراكش املغرب

TDIV PLANT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 
شكو3ينجماعة مزودة عمالة 

شيشاوة - 41000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2052
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TDIV  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. PLANT
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال متنوعة أو مقاول بناء.
دوا3   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
عمالة  مزودة  شكو3ينجماعة 

شيشاوة - 41000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد زهير حسو0 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد ياسي0 حسو0 : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زهير حسو0 عنوانه)ا( حي 
شيشاوة   41000  222 3قم  القد2 

املغرب .
عنوانه)ا(  حسو0  ياسي0  السيد 
 41000  222 3قم  القد2  حي 

شيشاوة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زهير حسو0 عنوانه)ا( حي 
شيشاوة   41000  222 3قم  القد2 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا3يخ  بامنتانوت  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 3قم 02/2022.
922I

JBR CONSEILS

RIADMEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JBR CONSEILS
826شقة 3قم 2 الطابق االول تجزئة 

املسا3 الحي الصناعي مراكش ، 
410000، مراكش املغرب

RIADMEDIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 

الشعيشات ا3كاز ابن جرير - 46000 

ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2229

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RIADMEDIA

التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمي.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 46000  - الشعيشات ا3كاز ابن جرير 

ابن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد حميد الشكا3ي : 222 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 222  : الشكا3ي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 220  : الكروازي  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشكا3ي  حميد  السيد 

حي الشعيشات ا3كاز ابن جرير 02000 

ابن جرير املغرب .

عنوانه)ا(  الشكا3ي  محمد  السيد 

شقة 06 عما3ة 05 الطابق 01 تجزئة 

 46000 اسفي   02 الراحة  مفتاح 

اسفي املغرب .
الكروازي  نعيمة  السيدة 

عنوانه)ا( شقة 06 عما3ة 05 الطابق 

اسفي   02 الراحة  تجزئة مفتاح   01

46000 اسفي املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشكا3ي  حميد  السيد 

حي الشعيشات ا3كاز ابن جرير 02000 

ابن جرير املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جرير بتا3يخ 22 فبراير 

2022 تحت 3قم 67.

920I

CONCILIUM EXPERTISE

 MOTUL AFRIQUE DU
NORD ET DE L›OUEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�صى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة 3قم ،28 غوتيي الدا3 

الشيضاء ، 20060، الدا3 الشيضاء 

املغرب

 MOTUL AFRIQUE DU NORD

ET DE L›OUEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 6 شا3ع 

األخوة - املشنى B - الطابق األول يسا3 

- 3اسي0 - 20050 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.295222

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تم تحويل  نونبر 2022  املؤ3خ في 20 

املقر االجتماعي الحالي للشركة من »6 
شا3ع األخوة - املشنى B - الطابق األول 
يسا3 - 3اسي0 - 20050 الدا3 الشيضاء 

الطابق   ،  58 »كازا أنفا  إلى  املغرب« 

الثاني ، كو3 1 ، كازا فاينانس سيتي - 

20220 الدا3 الشيضاء. املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827228.

926I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 SANITAIRE 2000- سانتير
SANI 2000ساني

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
285 شا3ع ز3قطوني اقامة 

الز3قطوني الطابق الساد2 ، 
20200، الدا3 الشيضاء املغرب

سانتير -SANITAIRE 2000 ساني
SANI 2000 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 287 شا3ع 

يعقوب املنصو3 - 20000 الدا3 
الشيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.5987
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 10 فبراير 2022 تقر3 إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
شا3ع يعقوب   268 بالعنوا0  الكائن 
الطابق  الوفاق،  إقامة  املنصو3، 
الثاني، شقة 3قم -22 الدا3 الشيضاء. . 
20000 الدا3الشيضاء املغرب و املسير 
من طرف السيد)ة( الطاهري حسن .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822978.
927I

HOUSSAM EDDINE

شركة متعددة الخدمات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 2
 ERE ETAGE N 2 PRET DE
 PHARMACIE BAB TOUT ،
92000، TETOUAN MAROC

شركة متعددة الخدمات شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع جشل 
تدغي0 كراج 3قم 146 - 92000 

تطوا0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20829

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

متعددة الخدمات.

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

جشل تدغي0 كراج 3قم 146 - 92000 

تطوا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيدة وئام بنشالل : 200 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 400  : بنشالل  نسرين  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 200  : بنشالل  اميمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنشالل  وئام  السيدة 

 28 3قم  عياد  قا�صي  شا3ع  مركز 

92000 املضيق املغرب.

السيدة نسرين بنشالل عنوانه)ا( 

 92000  5 شا3ع محمد الطريس 3قم 

تطوا0 املغرب.

السيدة اميمة بنشالل عنوانه)ا( 

 92000  5 شا3ع محمد الطريس 3قم 

تطوا0 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنشالل  وئام  السيدة 

 28 3قم  عياد  قا�صي  شا3ع  مركز 

92000 املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتا3يخ  بتطوا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 450.
928I

CWA MOROCCO

ARINC MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي0 مسير جديد للشركة

CWA MOROCCO
17، زنقة الشحتو3ي حي كوتيي، 
20060، الدا3 الشيضاء املغرب
ARINC MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 17، زنقة 
الشحتري، حي كوتيي، الطابق األ3�صي 

- 20060 الدا3 الشيضاء املغرب.
تعيي0 مسير جديد للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.8870

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تم تعيي0   2022 يناير   28 املؤ3خ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
SCHOPFER Jennifer Claire كمسير 

آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825765.
929I

EURODEFI

ALA DEV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°22، 20260، CASABLANCA

MAROC
ALA DEV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 119 شا3ع 
عشد املومن الطابق التاني 3قم 15 - 
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20260 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525852

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 ما23   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ALA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEV

إدا3ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشا3يع العقا3ية.

 119  : االجتماعي  املقر  عنوا0 

شا3ع عشد املومن الطابق التاني 3قم 

15 - 20260 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة احالم الخيا3ي عنوانه)ا( 

الطابق6   شا3ع موالي بوشعيب   02

الشيضاء  الدا3   20260 نخيل  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة احالم الخيا3ي عنوانه)ا( 

الطابق6   شا3ع موالي بوشعيب   02

الشيضاء  الدا3   20260 نخيل  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827206.

940I

universal gestion

OASIS LUXURY CAMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني 3قم 

7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

OASIS LUXURY CAMP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زينيت 

لألعمال شا3ع مسلم تجزئة بوكا3 

الطابق الثالث شقة 14 باب دكالة - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

222279

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 OASIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. LUXURY CAMP

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات السياحية 

 تسيير الخدمات في التخييم .
زينيت   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

بوكا3  تجزئة  مسلم  شا3ع  لألعمال 

14 باب دكالة -  الطابق الثالث شقة 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

220 حصة   : السيد برادة هشام 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

220 حصة   : السيد برادة محمد 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد 3شيد محسن : 222 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(    هشام   برادة  السيد 
5160 كتينيو 5160 مو3يال  كندا .

السيد برادة محمد عنوانه)ا(  22 
شا3ع با3يس  90800 با3يس فرنسا .

عنوانه)ا(  محسن  3شيد  السيد 
مشنى   7 خوزمة  تجزئة  ليساسفة 
الشيضاء   الدا3   20000  4 شقة   22

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  برادة  السيد 
تا3كة  بوشرب  خربوش  مز3عة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222257.
941I

HOUSSAM EDDINE

اج ملتي سغفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 2
 ERE ETAGE N 2 PRET DE
 PHARMACIE BAB TOUT ،
92000، TETOUAN MAROC
اج ملتي سغفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 
السعيدية اقامة النصر 3قم 25 - 

92000 تطوا0 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22092

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اج ملتي 

سغفيس.
الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 
املعامالت  معالجة  ؛  واملفوضيات 

االئتمانية.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 -  25 3قم  النصر  اقامة  السعيدية 

92000 تطوا0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد اجعو0 محمد انو3 : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
انو3  محمد  اجعو0  السيد 
املكي  الحاج  شا3ع  عنوانه)ا( 
 7 الطابق  الرحمة  اقامة  الناصيري 

3قم 14 92000 تطوا0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
انو3  محمد  اجعو0  السيد 
اقامة  الناصيري  املكي  عنوانه)ا( 
الرحمة الطابق 7 3قم 92000 تطوا0 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 714.

902I

HM SOLUTIONS

HM SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HM SOLUTIONS
29 شا3 ع عمر ابن العاص 3قم 26 
الطابق التالت 29 شا3 ع عمر ابن 
العاص 3قم 26 الطابق التالت، 

90010، طنجة املغرب
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SHM SOLUTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 
3قم 27 الطابق 1 كوما3سشا 3قم 58 
بوبانة طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
220729

 28 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 SHM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOLUTION
غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

االستراد.
عما3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
1 كوما3سشا 3قم 58  الطابق  3قم 27 
بوبانة طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 1.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:
 10.000  : فايز  جمال  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جمال فايز عنوانه)ا( شا3ع 
 6 االمير موالي عشدهللا 3قم 29 شقة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جمال فايز عنوانه)ا( شا3ع 
 6 االمير موالي عشدهللا 3قم 29 شقة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2602.
شا3 ع عمر ابن العاص 3قم   29
طنجة   ،90010 الطابق التالت،   26

املغرب

ذات  شركة   SHM SOLUTION

املسؤولية املحدودة

عما3ة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0 

1 كوما3سشا 3قم 58  الطابق  3قم 27 

بوبانة طنجة - 90000 طنجة املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

220729

 28 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 SHM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOLUTION

غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

االستراد.

عما3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

1 كوما3سشا 3قم 58  الطابق  3قم 27 

بوبانة طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مشلغ 3أسمال الشركة: 1.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:

 10.000  : فايز  جمال  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جمال فايز عنوانه)ا( شا3ع 

 6 االمير موالي عشدهللا 3قم 29 شقة 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جمال فايز عنوانه)ا( شا3ع 

 6 االمير موالي عشدهللا 3قم 29 شقة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2602.

شركة ذات املسؤولية املحدودة

عما3ة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0 

1 كوما3سشا 3قم 58  الطابق  3قم 27 

بوبانة طنجة - 90000 طنجة املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

220729

 28 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 SHM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOLUTION

غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

االستراد.

عما3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

1 كوما3سشا 3قم 58  الطابق  3قم 27 

بوبانة طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مشلغ 3أسمال الشركة: 1.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:

 10.000  : فايز  جمال  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جمال فايز عنوانه)ا( شا3ع 

 6 االمير موالي عشدهللا 3قم 29 شقة 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جمال فايز عنوانه)ا( شا3ع 

 6 االمير موالي عشدهللا 3قم 29 شقة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2602.

902I

COMPTAFFAIRES

 ADAA INTERNATIONAL

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 200 2er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 ADAA INTERNATIONAL SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 3قم 4 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثاني شقة 
3قم 2 شا3ع فلسطي0 - 28800 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

20222

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ADAA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INTERNATIONAL SARL

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير

التجا3ة.
 4 3قم   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

الطابق الثاني شقة   1 تجزئة الحرية 
 28800  - فلسطي0  شا3ع   2 3قم 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .
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 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : محمد  فواز  املنصو3  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  فواز  املنصو3  السيد 

عنوانه)ا( الرياض العربية السعودية 

205500 الرياض العربية السعودية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  فواز  املنصو3  السيد 

عنوانه)ا( الرياض العربية السعودية 

205500 الرياض العربية السعودية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 10 ما23 

2022 تحت 3قم 508.

944I

ايطال كونساي

POLBLANCHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايطال كونساي

286 حي النهضة سيدي عالل 

الشحراوي ، 25252، سيدي عالل 

املغرب

POLBLANCHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 20 شا3ع 

االمير سيدي محمد حي الرشاد 

القرية سال - 11100 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

25597

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POLBLANCHE

عالمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا3ات  وقوف  وخط  الطريق 

وخط التوقف وعشو3 املشاة والشعا3 

املخصص. 

والصناعية  الحضرية  العالمات 

والنسب على األ3ض وأسهم االتجاه .

عنوا0 املقر االجتماعي : 20 شا3ع 

االمير سيدي محمد حي الرشاد القرية 

سال - 11100 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 : موزو0  ايت  الحسي0  السيد 

د3هم   100 بقيمة  حصة   2.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

موزو0  ايت  الحسي0  السيد 

عنوانه)ا( بيتي 1 عما3ة 22 شقة 27 

سال الجديدة 11160 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

موزو0  ايت  الحسي0  السيد 

عنوانه)ا( بيتي 1 عما3ة 22 شقة 27 

سال الجديدة 11160 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   10 بتا3يخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 28525.

945I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 معهد التكوين للمهن الصناعية 
« »IFMIA  للسيارات

إعال0 متعدد القرا3ات

معهد التكوين للمهن الصناعية 
للسيا3ات  
« »IFMIA

شركة مجهو لة ا إل سم 3 أ سما لها 
200.000 د 3 هم

مقر ها اال جتما عي : الدا 3 الشيضا 
ءـ  طريق EC02ـ  املنطقة الصناعية 
الجديدة – أهل الغالم – مقاطعة 

سيدي مومن
السجل التجا3ي : الدا3 الشيضاء 3قم
إعــا دة تركيــب املجــلس اإل د ا 3ي

العادي  الـعام  الجـمـع  ا0   )1
املنعــقد بـتا 3يخ 17 نوقمبر 2022 قــد:
بـعـقـد إ ستقا لة السيد  أ خـذ   -
حكيم عشد املومن من منصب عـضو 

و 3ئيس مجلس اإلدا3ة،
- أ لغى مهام املتصرفي0 اآلتيي0 :

السيد خالد سعيد، 
السيدة نادية بن علي، 
السيدة وتيقة الخلفي، 

السيد حفيط كمال، 
ممثلة من طرف   ،SMFN شركة 

السيد محمد العراقي حسيني
ممثلة   ،SINFA CABLES شركة 

من طرف السيد علي موماح
 ،  OMR MOROCCO شركة 
ممثلة من طرف السيد جمال الدين 

الز3كتي
شركة SIPROF، ممثلة من طرف 

السيد عادل 3ايس
من  ممثلة   ،SI MOUN شركة 

طرف السيد عشد الحق منير
عي0 كمتصرفي0 جدد ملدة ستة 
إ نعقا د الجمع  تنتهي عند  سنوات 
العام العاد ي املتعلق بحسابات سنة 

: 2026
السيد 3شيد ماشو

ممثلة  3ابيح،  نسيمة  السيدة 
وزا3ة اإلقتصاد واملالية

مغضاوي،  الكريم  عشد  السيد 
ممثل وزا3ة الصناعة والتجا3ة

السيد فؤاد بند3ات، ممثل وزا3ة 
التكوين املنهي

السيد يحيى عكاش، ممثل أنبيك
السيد إحسا0 سعود

السيد أيوب داودي
السيد هشام الز3هوني
السيد توفيق العميري
السيد عصام اسعيد

كمتصرف  مهـام  يد  تجد  قــر3 
AMICA للجمعية

 ASSOCIATION MAROCAINE
 POUR L’INDUSTRIE ET LE

 COMMERCE AUTOMOBILE
حكيم  السيد  طرف  من  ممثلة 
ى  لد  دائم  كممثل  املومن،  عشد 
متصرف للشركة،  مجلس اإل دا3 ة، 

ملدة ستة سنوات. 
املنعقد  دا3ي  اإل  املجلس  إ0   )2
عـند إنـتهاء الـجمع الـعا م العـا دي بـتا 

3يخ 17 نوقمبر 2022 قــد :
قر3 تعــيي0 السيــد 3شيد ماشو   -

كـرئيس ملجلس اإلدا3ة،
- عاين التركيب الجديد للمجلس 

اإلدا3ي. 
لـدى  القانوني  يــداع  اإل  ثم   )2
 ، الـمحكـة الـتجـا 3ية با لدا3الشـيضاء 
تــحت عـد د   2022 ما23   10 بتا3يخ 

.827289
مقتطف من أ جل اإل شها 3

946I

bucof

ALUM EDBEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

bucof
 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 0 ، 02000، casablanca

maroc
 ALUM EDBEN 

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
 )في طو3 التصفية( 

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 29 شا3ع 
محمد الساد2 العما3ة F2 طابق 
2 3قم 7 - 00020 الدا3 الشيضاء 

املغرب.
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حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.229522
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3 حل   2022 ماي   16 في  املؤ3خ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
3أسمالها  مشلغ    ALUM EDBEN
مقرها  وعنوا0  د3هم   100.000,00
اإلجتماعي 29 شا3ع محمد الساد2 
 00020 -  7 العما3ة F2 طابق 2 3قم 
 : ل  نتيجة  املغرب  الشيضاء  الدا3 
تصفية  و  حل  و  النشاط  توقيف 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 29 شا3ع 
 2 طابق   F2 محمد الساد2 العما3ة 
3قم 7 - 00020 الدا3 الشيضاء املغرب. 

و عي0:
سعيد ايت بن اد3ى و  السيد)ة( 
سيدي   2 تجزئة ليلى 3قم  عنوانه)ا( 
الدا3   00020 الشيضاء  معروف 
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 
 16 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ماي 2022 تحت 3قم 522288.

947I

CABINET IMFICONSEIL

EXPBAT
إعال0 متعدد القرا3ات

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 22
 HAY ESSALAM ، 20000، EL

JADIDA MAROC
EXPBAT »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: دوا3 

العمريا جماعة أيت فسقا أيت و3ير 
الحوز - 40000 مراكش املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.91191

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  ما23 2022   04 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد محمد برنها3  20.000 
 40.000 حصة اجتماعية من أصل 
السيد  لفائدة  اجتماعية  حصة 
السيد  تفويت   . حمدو0  محمد 
حصة   20.000 تهامي جامية غزالني 
حصة   40.000 اجتماعية من أصل 
محمد  السيد  لفائدة  اجتماعية 

حمدو0 .
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغير الشكل القانوني للشركة 
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد  للشركة  القانوني  املسير  تغير 
محمد  السيد  لفائدة  برنها3  متوكل 
الوطنية  الشطاقة  الحامل  حمدو0 

M029552 3قم
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

الخاص بتفويت الحصص
بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 
 4  000.000.00 الشركة  3اسمال 
حصة   40  000 الى  مقسم  د3هم 

بقيمة 100 د3هم للحصة الواحدة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2827.
908I

hana compta maroc

STAR ART AZEMMOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

hana compta maroc
 residence al wafa n° A2 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 20000، el jadida maroc
STAR ART AZEMMOUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شقة 

3قم 7 الطابق األول وفاق 26 أزمو3 

20200 أزمو3 املغرب.

حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.25522

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3 حل   2022 يناير   22 املؤ3خ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 STAR ART الوحيد  الشريك  ذات 

3أسمالها  مشلغ   AZEMMOUR

مقرها  وعنوا0  د3هم   50.000

الطابق األول   7 اإلجتماعي شقة 3قم 

وفاق 26 أزمو3 20200 أزمو3 املغرب 

نتيجة ل : عدم بلوغ الهدف.

شقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أزمو3   26 الطابق األول وفاق   7 3قم 

20200 الجديدة املغرب . 

و عي0:

بنمالحة  اإلله   عشد  السيد)ة( 

شا3ع  الشرطة  حي   1 عنوانه)ا(  و 

موالي الحسن 20200 أزمو3 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 بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 27560.

949I

CONCILIUM EXPERTISE

 MOTUL AFRIQUE DU

NORD ET DE L›OUEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�صى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة 3قم ،28 غوتيي الدا3 

الشيضاء ، 20060، الدا3 الشيضاء 

املغرب

 MOTUL AFRIQUE DU NORD
ET DE L›OUEST »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 6 شا3ع 
األخوة - املشنى B - الطابق األول يسا3 

- 3اسي0 - - الدا3 الشيضاء املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.295222
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 01 أكتوبر 2022
مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقر3 

املسيرين ملدة: 2 سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827227.

950I

ائتمانية الخبرة

CHARAF ECASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الخبرة
49 زنقة املدينة ، 26200، برشيد 

املغرب
CHARAF ECASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي الشرف 
سيدي 3حال الشاطئ - 26200 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
26272

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
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 

.CHARAF ECASH
وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 - الشاطئ  3حال  سيدي  الشرف 

26200 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد العلوي عشد العالي : 1.000 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العالي  عشد  العلوي  السيد 
3حال  الشرف سيدي  حي  عنوانه)ا( 

الشاطئ 26200 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العالي  عشد  العلوي  السيد 
3حال  الشرف سيدي  حي  عنوانه)ا( 

الشاطئ 26200 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 262.
951I

SAGASUD

TAXIXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAGASUD
شا3ع االمير موالي عشد هللا 3قم 22 
 LAAYOUNE، 70000، 0العيو

LAAYOUNE املغرب
TAXIXPRESS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي خط 
الرملة زنقة عشدة 3قم 02 العيو0 - 

70000 العيو0 املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.22992

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
10 فبراير 2022 تقر3 حل  املؤ3خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مشلغ   TAXIXPRESS الشريك الوحيد
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 
الرملة  خط  حي  اإلجتماعي  مقرها 
زنقة عشدة 3قم 02 العيو0 - 70000 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  العيو0 

نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي خط 
 - العيو0   02 الرملة زنقة عشدة 3قم 

70000 العيو0 املغرب. 
و عي0:

و  اوتبرين  الحسن  السيد)ة( 
تافوكت  تجزئة   161 عنوانه)ا( 
الصويرة   44000 الصويرة  امتداد 

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 
ما23   10 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 659/2022.
952I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

MAXWILL FURNITURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شا3ع أبي جرير الطبري 

وزنقة عشد الرحما0 ناصر، إقامة 
املنصو3، الطابق األول، الشقة 3قم 

2 ، 90000، طنجة املغرب
MAXWILL FURNITURE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، القطعة 
82 ب5- - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225272

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAXWILL FURNITURE
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أجل  من  والديكو3ات  األثاث 

االستخدام املنزلي واملنهي.
املنطقة   : عنوا0 املقر االجتماعي 
القطعة  بوخالف،  للتصدير  الحرة 

82 ب5- - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 5.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:
 0.250 : السيد جيانك 3ونغشا0 

حصة بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
السيد كمال بلحسن : 500 حصة 

بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
 250  : كيكسيانغ  زهو  السيد 

حصة بقيمة 1.000 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
3ونغشا0  جيانك  السيد 
 90000 الكنا3يا2  زنقة  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  بلحسن  كمال  السيد 
طنجة   90000 هشام  موالي  شا3ع 

املغرب.
عنوانه)ا(  كيكسيانغ  زهو  السيد 
إيرنا بينر سترا2 60028 فرانكفو3ت 

أم ما0 أملانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلحسن  كمال  السيد 
طنجة   90000 هشام  موالي  شا3ع 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252820.

952I

تادلة لإلستشا3ة

STE FARILYS PHARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تادلة لإلستشا3ة

حي ميمونة بلوك 31قم 77الطابق 

2بني مالل ، 22000، بني مالل 

املغرب

STE FARILYS PHARM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي موطنة 

عند شركة 3يضاتما شا3ع محمد 

الخامس 3قم 06 الطابق الرابع شقة 

14 - 22000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22522

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARILYS PHARM

في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األدوات واملعدات الصيدالنية.

موطنة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

محمد  شا3ع  3يضاتما  شركة  عند 

الخامس 3قم 06 الطابق الرابع شقة 

14 - 22000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

100 حصة   : السيد هشام 3ا�صي 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام 3ا�صي عنوانه)ا( حي 
 22000  10 3قم   6 زنقة   2 العامرية 

بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام 3ا�صي عنوانه)ا( حي 
 22000  10 3قم   6 زنقة   2 العامرية 

بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا3يخ 09 ما23 

2022 تحت 3قم 255.

954I

sofoget

SOURCING M2K
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 27 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 2

، 20000، kenitra maroc
SOURCING M2K شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

176-282 شا3ع محمد ديو3ي 
مكتب 8 - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
60527

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOURCING M2K

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اتصاالت.

عنوا0 املقر االجتماعي : القنيطرة 
282-276 شا3ع محمد ديو3ي مكتب 

8 - 14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : وحود  ابن  منى  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 1000  : وحود  ابن  منى  السيدة 

بقيمة 100 د3هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة منى ابن وحود عنوانه)ا( 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة منى ابن وحود عنوانه)ا( 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا3يخ 10 ما23 

2022 تحت 3قم ------.

955I

GUIDE COMPTABLE

TRS ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن تومرت 2 عما3ة 4 الطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 22200، 
بوزنيقة املغرب

TRS ONE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 5 شا3ع 
عشد هللا بن ياسي0 عما3ة بيلدو0 
طابق 5 3قم 5 - 22000 الدا3 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
5207292

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 TRS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ONE

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستلزمات املكتب و االشغال  شراء 

املتنوعة.

شا3ع   5  : عنوا0 املقر االجتماعي 

بيلدو0  عما3ة  ياسي0  بن  هللا  عشد 

طابق 5 3قم 5 - 22000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : صابو3  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صابو3  املهدي  السيد 

الزمامرة  الغناد3ة  كشو3  اوالد  دوا3 

20200 سيدي بنو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صابو3  املهدي  السيد 

الزمامرة  الغناد3ة  كشو3  اوالد  دوا3 

20200 سيدي بنو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 8268.

956I

LE PUBLICATEUR LEGAL

WLC MULTI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 3قم 8 ق.ج 

الدا3 الشيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
3قم 8 ق.ج الدا3 الشيظاء، 20050، 

الدا3 الشيظاء املغرب
WLC MULTI SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 265 شا3ع 
الز3قطوني الطابق التاسع 3قم 

92 الدا3 الشيضاء - 20200 الدا3 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
522077

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 WLC  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. MULTI SERVICES
تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الواجهات واملحالت واملنازل.
 265  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
التاسع  الطابق  الز3قطوني  شا3ع 
3قم 92 الدا3 الشيضاء - 20200 الدا3 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:
 100  : الحميدي  أمينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة أمينة الحميدي عنوانه)ا( 

 51 عما3ة  القاديري  بكر  ابو  شا3ع 
الدا3  3قم 8 سيدي معروف 20200 

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أمينة الحميدي عنوانه)ا( 

 51 عما3ة  القاديري  بكر  ابو  شا3ع 
الدا3  3قم 8 سيدي معروف 20200 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 522077.

957I

LE PUBLICATEUR LEGAL

PARA-HORTENSIA.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة 51 3قم 8 ق.ج 

الدا3 الشيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
3قم 8 ق.ج الدا3 الشيظاء، 20050، 

الدا3 الشيظاء املغرب

PARA-HORTENSIA.MA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 265 شا3ع 

الز3قطوني الطابق التاسع 3قم 

92 الدا3 الشيضاء - 20200 الدا3 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520792

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
PARA- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HORTENSIA.MA
استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع وتسويق املنتوجات الصحية.

 265  : االجتماعي  املقر  عنوا0 
التاسع  الطابق  الز3قطوني  شا3ع 
3قم 92 الدا3 الشيضاء - 20200 الدا3 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : باجي  فردو2  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  باجي  فردو2  السيدة 
باب كاليفو3نيا اقامة الشروق طابق 
4 شقة 22 طريق مكة الدا3الشيضاء 

20200 الدا3 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  باجي  فردو2  السيدة 
باب كاليفو3نيا اقامة الشروق طابق 
4 شقة 22 طريق مكة الدا3الشيضاء 

20200 الدا3 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 520792.
958I

GUIDE COMPTABLE

GAMA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت 2 عما3ة 4 الطابق 
2 شقة 4 بوزنيقة ، 22200، 

بوزنيقة املغرب
GAMA NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو3 

التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة ابن 
تومرت 2 عما3ة 4 الطابق2 شقة 4 - 

22200 بوزنيقة املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.5605

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر3 حل   2022 نونبر   02 املؤ3خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

3أسمالها  مشلغ   GAMA NEGOCE

مقرها  وعنوا0  د3هم   10.000

اإلجتماعي تجزئة ابن تومرت 2 عما3ة 

4 الطابق2 شقة 4 - 22200 بوزنيقة 

املغرب نتيجة ل : عدم قد3ة الشركة 

بدء االشغال.

و حدد مقر التصفية ب تجزئة ابن 

تومرت 2 عما3ة 4 الطابق2 شقة 4 - 

22200 بوزنيقة املغرب. 

و عي0:

و  يوسف  مقدود  السيد)ة( 

املنصو3ية  عامر  بني  دوا3  عنوانه)ا( 

22200 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 

 29 بتا3يخ  سليما0  بب0  االبتدائية 

نونبر 2022 تحت 3قم 622.

959I

AQUACOMPTE

IDAIMRAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AQUACOMPTE

 N°70 RUE ZERHOUN N°0

 RESIDENCE KAWTAR ، 20200،

CASABLANCA MAROC

IDAIMRAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 202 زنقة 

مصطفى ملعاني الطابق 4 مكتب 19 

- 20000 الدا3 الشيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520802

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDAIMRAN

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي.

عنوا0 املقر االجتماعي : 202 زنقة 

مصطفى ملعاني الطابق 4 مكتب 19 - 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حسن  ادعلي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  ادعلي  السيد 

 1 محمد  سيدي  املوحدين  اقامة 

الدا3   20000 م  ح   2 3قم  ا  بلوك 

الشيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  ادعلي  السيد 

 1 محمد  سيدي  املوحدين  اقامة 

الدا3   20000 م  ح   2 3قم  ا  بلوك 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 825206.

960I
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universal gestion

VIRTUAL KITCHEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني 3قم 
7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
VIRTUAL KITCHEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مركز 
زينيت شا3ع مسلم تجزئة بوكا3  
الطابق الثالث شقة 3قم 14 باب 

دكالة - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222292

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VIRTUAL KITCHEN
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى سناك 
تنظيم الحفالت .

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
بوكا3   تجزئة  مسلم  شا3ع  زينيت 
باب   14 3قم  شقة  الثالث  الطابق 

دكالة - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : ستيفا0  غييوم  أدام  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ستيفا0  غييوم  أدام  السيد 
عنوانه)ا( شا3ع فرنكلي0 3وزفيلت لو 

كاني 06110 لو كاني فرنسا .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ستيفا0  غييوم  أدام  السيد 
عنوانه)ا( شا3ع فرنكلي0 3وزفيلت لو 

كاني 06110 لو كاني فرنسا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   07 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222602.
961I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 SANITAIRE 2000- سانتير
SANI 2000ساني

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
285 شا3ع ز3قطوني اقامة 

الز3قطوني الطابق الساد2 ، 
20200، الدا3 الشيضاء املغرب

سانتير -SANITAIRE 2000 ساني
SANI 2000 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 287 شا3ع 

يعقوب املنصو3 - 20000 الدا3 
الشيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.5986
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 10 فبراير 2022 تقر3 إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
شا3ع يعقوب   268 بالعنوا0  الكائن 
الطابق  الوفاق،  إقامة  املنصو3، 
الثاني، شقة 3قم -22 الدا3 الشيضاء. 
و  املغرب  الدا3الشيضاء   20000  -
الطاهري  املسير من طرف السيد)ة( 

حسن .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822977.
962I

SAGASUD

INTER INVEST & TRADING

إعال0 متعدد القرا3ات

SAGASUD

شا3ع االمير موالي عشد هللا 3قم 22 

 LAAYOUNE، 70000، 0العيو

LAAYOUNE املغرب

 INTER INVEST & TRADING

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع 

موالي عشد هللا زنقة بليدة اقامة 

الشحرية شقة 22 العيو0 - 70000 

العيو0 املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.20809

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 17 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 01 و02: الذي ينص على 

تغيير  تفويت الحصص و2   1 مايلي: 

الشكل القانوني للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية : 

 :02 بند  و   01 بند  3قم  بند 

تفويت   2- مايلي:  على  ينص  الذي 

2500حصة من السيد: كمال والزين 

تغيير   2- عليشو.  السيد:منير  لفائدة 

الشكل القانوني للشركة الى الشركة 

ذات مسؤوولية محدودة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   10 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 660/2022.

962I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

D.M work
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 02000،
chichaoua MAROC

D.M work شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي دوا3 

الروافية الجماعة القروية سيدي 
محمد الدليل شيشاوة - 41000 

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2057

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 D.M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.work
تاجر   2-  : غرض الشركة بإيجاز 
وقود أو وقود سائل ، زيوت صناعية 
زيت   ، غير مششع  كحول   ، وشحوم 
مطو3   ، مشاني   -2  / وقود بالتفصيل 
تاجر مركشات ومعدات   2-  / عقا3ات 
/ -0د3اسة وتخطيط ز3اعة أو صيانة 
الحدائق ، الحدائق ، الطرق ، إلخ / 
6- تاجر / 7- استيراد وتصدير تاجر أو 

وسيط.
دوا3   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
سيدي  القروية  الجماعة  الروافية 
 41000  - شيشاوة  الدليل  محمد 

شيشاوة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي :

 1.000  : ضيشط  حكيم  السيد 
حصة بقيمة 1.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضيشط  حكيم  السيد 
حي موالي 3شيد الفئة الثانية بلوك 
41000 شيشاوة  F 3قم 229 العيو0 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضيشط  حكيم  السيد 
حي موالي 3شيد الفئة الثانية بلوك 
41000 شيشاوة  F 3قم 229 العيو0 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 05/2022.
964I

BOUCHAHMA HICHAM

my trip dmc
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 2282

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 2282 APT 7، 00000،

MARRAKECH maroc
my trip dmc شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مخز0 3قم 

1 ازلي الجنوبي 3قم 17 مراكش - 
40150 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.222079
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 02 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 17 ازلي الجنوبي 3قم   1 »مخز0 3قم 
مراكش - 40150 مراكش املغرب« إلى 

»عملية الغبر شقة 9 عما3ة و طابق 1 
مراكش - 40150 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2250.
965I

 مطاحن الصعيدية

  مطاحن الصعيدية
إعال0 متعدد القرا3ات

مطاحن الصعيدية
شا3ع املسيرة الخضراء تطوا0 ، 

92000، تطوا0 املغرب
  مطاحن الصعيدية »شركة 

املساهمة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع 

املسيرة الخضراء تطوا0 - 92000 
تطوا0 املغرب .

»إعال0 متعدد القرا3ات«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 98.
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 10 دجنبر 2022
تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 3قم  قرا3 
مساهمة مالية جديدة بمشلغ  مايلي: 

2.822.989,26 د3هم.
على  ينص  الذي   :02 3قم  قرا3 
عن  املال  3أ2  في  انخفاض  مايلي: 
الخسائر  صافي  استيعاب  طريق 
   20.222.079,26 بمشلغ  املتراكمة 
د3هم.     وذلك ما نتج عنه : •  زيادة 
 ، د3هم   2.000.000 3أ2 املال حتى 
بشكل غير قابل لالختزال حتى نسشة 
األسهم اململوكة في 3أ2 املال وقابلة 
لالختزال بالنسشة للجزء غير املكتتب 

به خالل املهل الزمنية.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية : 
على  ينص  الذي   :01 3قم  بند 
6 من النظام  تعديل املادة  مايلي: • 
األسا�صي، بصيغتها التالية على النحو 
6 - 3أ2 املال:   يتم  التالي:      املادة 
ثالثة  مشلغ  إلى  املال  3أ2  تخفيض 
ماليي0 د3هم.  وهي مقسمة إلى 20000 
د3هم،   100 اسمية  بقيمة  سهم 
إلى   1 مرقمة من  بالكامل،  مدفوعة 

20000  سهم يكتتب بها املساهمو0 

بما يتناسب مع ممتلكاتهم في الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   20 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 7525.

966I

COMPTE A JOUR

TRAVAUX NOUAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5272 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

TRAVAUX NOUAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي املطا3 

تجزئة السعادة 3قم 1076 الناظو3 - 

62000 الناظو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22775

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX NOUAR

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء واألعمال املتنوعة

والهندسة  العمومية  األشغال 

املدنية.

عنوا0 املقر االجتماعي : حي املطا3 

تجزئة السعادة 3قم 1076 الناظو3 - 

62000 الناظو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : النوا3  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد النوا3 عنوانه)ا( حي 
الناظو3   28 3قم   14 زنقة  اشوماي 

62000 الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد النوا3 عنوانه)ا( حي 
الناظو3   28 3قم   14 زنقة  اشوماي 

62000 الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 10 ما23 

2022 تحت 3قم 299.
967I

cabinet fiduciaire zghoud

STE DETROIT BUSINESS
إعال0 متعدد القرا3ات

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90020، TANGER MAROC

STE DETROIT BUSINESS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 26 شا3ع 
برشلونة طنجة 90010 طنجة 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.29922

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 10 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
اعال0 وفاة شريك:على إثر وفاة السيد 
عودا علي تمت إجراأت اإل3اث حسب 
القانو0 اإلسالمي كناش التركات 3قم 
عودا   464 3قم   082 صحيفة   227
 166 حصة عودا سناء   166 لطيفة 
حصة عودا   222 حصة عودا فريد 
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3شيد 222حصة و3ثة عودا 2 حصة
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
لطيفة  تعي0  جدد:  مسيرين  تعي0 
عودا;3شيد  عودا;فريد  سناء  عودا; 

عودا مسيرين جدد ملدة غير محددة 
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحي0 النظام األسا�صي
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :2-29 3قم  بند 

مايلي: تحي0 النظام األسا�صي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2085.

968I

ائتمانية الخبرة

BAHRI PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية الخبرة
49 زنقة املدينة ، 26200، برشيد 

املغرب
BAHRI PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االزهر بقعة 3قم 14 سيدي 3حال 
الشاطئ - 26200 برشيد املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.14745
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   19 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( محمد الظا3يف 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
يناير   19 بتا3يخ  الظا3يف  الهاشمي 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   10 بتا3يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 262.

969I

ائتمانية الخبرة

BAHRI PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي0 مسير جديد للشركة

ائتمانية الخبرة
49 زنقة املدينة ، 26200، برشيد 

املغرب
BAHRI PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االزهر بقعة 3قم 14 سيدي 3حال 
الشاطئ - 26200 برشيد املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.14745
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي0   2022 يناير   19 املؤ3خ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الظا3يف الهاشمي كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 262.
970I

مستأمنة سامي للمحاسشة

 STE ELFRAA TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة سامي للمحاسشة
حي ميمونة 3قم 55 بلوك 4 الطابق 
األول بني مالل ، 22000، بني مالل 

املغرب
 STE ELFRAA TRANSPORT SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي كراج 3قم 
1 تجزئة البركة - 22020 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22522

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELFRAA TRANSPORT SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

نقل األمتعة لحساب الغير.

عنوا0 املقر االجتماعي : كراج 3قم 

بني مالل   22020  - البركة  تجزئة   1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 70.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد الفراع محمد : 700 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  الفراع  السيد 

فرنسا ******* ********** فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  الفراع  السيد 

 *********  ********** فرنسا 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل بتا3يخ 10 ما23 

2022 تحت 3قم 262.

971I

ب22 كونسلتينك

ARTITEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3فع 3أسمال الشركة

ب22 كونسلتينك

 22rue ahmed el majjati res

 des alpes 2e etg appt 8 maarif

casablanca، 20000، الدا3 

الشيضاء املغرب

ARTITEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 LOT وعنوا0 مقرها اإلجتماعي

 92 BIS ETAGE 2 MLY RACHID

CASABLANCA - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.287522

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 شتنبر   02 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 

»400.000 د3هم« أي من »600.000 

عن  د3هم«   1.000.000« إلى  د3هم« 

إدماج احتياطي أو أ3باح أو   : طريق 

عالوات إصدا3 في 3أ2 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827296.

972I

BEND CONSEIL ET MANAGEMENT

HIDAYAT SCI
شركة املحاصة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 BEND CONSEIL ET

MANAGEMENT

206 شا3ع محمد الخامس شقة 22 

الشيضاء ، 20000، الدا3الشيضاء 

املغرب

HIDAYAT SCI شركة املحاصة

و عنوا0 مقرها االجتماعي شا3ع 

كينيدي فيال امال انفا - 2000 الدا3 

الشيضاء .
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تحويل الشكل القانوني للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.522909

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 22 يناير 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

املحاصة« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820252.

972I

BEND CONSEIL ET MANAGEMENT

HIDAYAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 BEND CONSEIL ET

MANAGEMENT

206 شا3ع محمد الخامس شقة 22 

الشيضاء ، 20000، الدا3الشيضاء 

املغرب

HIDAYAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها االجتماعي شا3ع 

كينيدي فيال امال انفا - 2000 الدا3 

الشيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

522909

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2022 يناير   22 املؤ3خ في 

إلى   »HIDAYAT« تسمية الشركة من

. »ARM EL KOUHEN«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820252.

974I

BEND CONSEIL ET MANAGEMENT

ARM EL KOUHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

 BEND CONSEIL ET
MANAGEMENT

206 شا3ع محمد الخامس شقة 22 
الشيضاء ، 20000، الدا3الشيضاء 

املغرب
ARM EL KOUHEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

كينيدي فيال امال انفا - 2000 الدا3 
الشيضاء املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.522909
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي0   2022 يناير   22 املؤ3خ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الكوهن أمال كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820252.
975I

كفاءات كونسولتينغ

 MATERIEL AGRICOLE
TAOUFIK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

كفاءات كونسولتينغ
082 شا3ع محمد الخرازعما3ة 

التوزاني تطوا0 ، 92000، تطوا0 
املغرب

 MATERIEL AGRICOLE TAOUFIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مكتب 
3قم02 الطابق 4 مكاتب النخيل 
شا3ع الحسن الثاني - 92000 

تطوا0 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22229

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MATERIEL AGRICOLE TAOUFIK

غرض الشركة بإيجاز : الفالحة و 

استيراد املعدات الفالحية.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
النخيل  مكاتب   4 الطابق  3قم02 

شا3ع الحسن الثاني - 92000 تطوا0 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

750 حصة   : السيد بود3ة توفيق 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيدة هرموش ملياء : 250 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  توفيق  بود3ة  السيد 
افينيو0   80000 فرنسا  افينيو0 

فرنسا.

عنوانه)ا(  ملياء  هرموش  السيدة 
افينيو0   80000 فرنسا  افينيو0 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  توفيق  بود3ة  السيد 
افينيو0   80000 فرنسا  افينيو0 

فرنسا

عنوانه)ا(  ملياء  هرموش  السيدة 
افينيو0   80000 فرنسا  افينيو0 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   09 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 762.

976I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

)A-U

GOSSYPIUM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

3فع 3أسمال الشركة

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L )A-U

5، شا3ع الحريري، الطابق الثالت، 
3قم 22 ، 90000، طنجة املغرب

GOSSYPIUM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

اللوجيستيكية للمنطقة الحرة 

كزناية، 3قم 280 2- الطابق االول - 

90000 طنجة املغرب.
3فع 3أسمال الشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.200629

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 ما23   01 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 

من  أي  د3هم«   1.400.000«

 2.000.000« إلى  د3هم«   600.000«

تقديم حصص   : عن طريق  د3هم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   10 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252820.

977I

SADAPACK MOROCCOL

 PYTA & CHAWARMA

FAMILY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SADAPACK MOROCCOL

 KM 22 ROUTE ELJADIDA

 DOUAR LAHFAFRA

 CSABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 PYTA & CHAWARMA FAMILY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو3 التصفية(
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وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي 

منضرونا زنقة 20 3قم 90 عي0 

الشق الدا3 الشيضاء املغرب 20000 

الدا3الشيضاء املغرب.

حل شركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.082027

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر3   2022 أكتوبر   22 في  املؤ3خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 PYTA & الوحيد  الشريك  ذات 

مشلغ    CHAWARMA FAMILY
وعنوا0  د3هم   100.000 3أسمالها 

مقرها اإلجتماعي حي منضرونا زنقة 
20 3قم 90 عي0 الشق الدا3 الشيضاء 

املغرب  الدا3الشيضاء  املغرب 20000 

نتيجة ل : املنافسة 

الحجر الصحي 

حي  ب  التصفية  مقر  وحدد 
عي0   90 3قم   20 زنقة  منضرونا 

 20000 املغرب  الشق الدا3 الشيضاء 

الدا3الشيضاء املغرب. 

و عي0:

السيد)ة( اد3يس لحلو و عنوانه)ا( 

العما3ة   6 الشقة  دا3بوعزة  ليكولي0 

الدا3الشيضاء   20000 ب اوالد عزوز 

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 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

دجنبر 2022 تحت 3قم 00288.

978I

FLASH ECONOMIE

PROMACT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة بروماكط 

تحويل املقر االجتماعي لشركة 

      SARL AU PROMACT بروماكط

العام  الجمع  محضر  بمقت�صى 
الغير عادي املنعقد بتا3يخ 20 دجنبر 
2022 فإ0 السيد عاشيق جمال محي 
الدين الشريك واملسير الوحيد لشركة 
مسؤوولية  ذات  شركة  بروماكط  
محدودة ذات شريك وحيد املسجلة 
الشيضاء  للدا3  التجا3ي  السجل  في 

تحت 3قم 229505 قر3 : 
االجتماعي  املقر  تحويل   -
طريق  تيكنوبا3ك،   : من  للشركة 
الثانوية  الطريق  ملتقى  النواصر٬ 
عي0   2029 الفرعية  والطريق   114
 ٬  29 3قم  إلى   الشيضاء  الدا3  الشق 
الطابق الثالث٬بقعة 11 20- ٬ تجزئة 

سلوا٬0حي األلفة الدا3 الشيضاء.
- تحيي0 القانو0 الداخلي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير2022 تحت 3قم822592.

979I

FLASH ECONOMIE

SNJ SERVICES GLOBALES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SNJ SERVICES GLOBALES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 29شا3ع 
اللة الياقوت الطابق5 ، الشقة. د - 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
522702

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 SNJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES GLOBALES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، الحراسة   ، البستنة  -التنظيف، 

أعمال   ، املؤقت  العمل   ، املؤقتة 

متنوعة ؛

واملواقع،  الشركات  تنظيف   -

والبسط  السجاد  وتنظيف 

اليومية  والصيانة  واملنسوجات، 

للمشاني ؛

والواجهات  الجد3ا0  تنظيف   -

واملد3جات وتنظيف النوافذ الكشيرة 

والشقق  والفيالت  املنازل  وتنظيف 

وتنظيف مواقف السيا3ات.

29شا3ع   : عنوا0 املقر االجتماعي 

 - د  الشقة.   ، اللة الياقوت الطابق5 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد خالد مخنتر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد مخنتر عنوانه)ا( دوا3 

 28800 عي0 حرودة    28 ابريك 3قم 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد مخنتر عنوانه)ا( دوا3 

 28800 عي0 حرودة   28 ابريك 3قم 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 822058.

980I

FLASH ECONOMIE

OUSSI NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OUSSI NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 96 شا3ع 
انفا الطابق 9 الشقة 91 - 20000 

الدا3 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

520579
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 OUSSI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NEGOCE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستو3د تاجر.
96 شا3ع  عنوا0 املقر االجتماعي : 
 20000  -  91 الشقة   9 انفا الطابق 

الدا3 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 600.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 2.000  : محمد  او�صي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 2.000  : بلعيد  شبريك  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 2.000  : الحسن  السيد فاشكيا 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد او�صي محمد عنوانه)ا( ديا3 
طابق السفلي 3قم   2 االزدها3 عما3ة 
الشيضاء  الدا3   20000 بوسكو3ة   2

املغرب.
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عنوانه)ا(  بلعيد  شبريك  السيد 
حي أ3سال0 زنقة 1 3قم 22 عي0 برجة 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
السيد فاشكيا الحسن عنوانه)ا( 
حي أ3سال0 زنقة 1 3قم 22 عي0 برجة 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد او�صي محمد عنوانه)ا( ديا3 
طابق السفلي 3قم   2 االزدها3 عما3ة 
الشيضاء  الدا3   20000 بوسكو3ة   2

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 820900.
982I

FLASH ECONOMIE

ADVICECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة ادڢيسكوم
ADVICECOM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تصفية وحل الشركة

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 
شركة  شركاء  قر3   20/22/2022
ادڢيسكوم ذات املسؤولية املحدودة 
مقرها  د3هم،   10000.00 3أسمالها 
الز3قطوني،  شا3ع   265 االجتماعي 
ما  الدا3 الشيضاء  9، 3قم 92  الطابق 

يلي:
- تصفية وحل الشركة. 

النوالي،  3ضا  السيد  تعيي0   -
3قم الوطنية  للشطاقة  الحامل 
28 شا3ع  و الساكن ب   ،  Z227026
كمصفي  ،تازة،  الساد2  محمد 

للشركة.
شا3ع   265 التصفية:  مكتب   -
الز3قطوني، الطابق 9، 3قم 92 الدا3 

الشيضاء.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
تحت   22/02/2022 بتا3يخ  الشيضاء 

3قم 809220  
982I

FLASH ECONOMIE

CITA
إعال0 متعدد القرا3ات

شركة سيطا

 CITA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

د3هم 200000,00 3أسمالها

بمقت�صى عرفي مؤ3خ بتا3يخ  1ـ   -

02/02/2022 تم بيع )1500( ألف و 

خمسمئة حصة اجتماعية من طرف 

السيد محمد شريف لحلو إلى السيد 

عشد هللا لحلو.

مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى  2ـ 

شركاء  قر3   02/02/2022 بتا3يخ 

شركة سيطا شركة ذات املسؤولية 

د3هم،   200000 املحدودة 3أسمالها 

اجتماعية  حصة   2000 إلى  مقسم 

مقرها  للحصة،  د3هم   100 بقيمة 
محمد  زنقة   ،144 اإلجتماعي، 

محمد  جوهرة  إقامة  سميحة، 
ما  الدا3 الشيضاء  3قم25،   ، سميحة 

يلي :

- التصديق على بيع )1500( ألف 

من  اجتماعية  حصة  وخمسمئة 

طرف السيد محمد شريف لحلو إلى 

السيد عشد هللا لحلو ليصشح 3أسمال 

الشركة موزعا كالتالي: 

لحلو  شريف  محمد  السيد 

حصة  وخمسمئة  ألف   )1500(

اجتماعية.

 (1500( لحلو  هللا  عشد  السيد 

ألف وخمسمئة حصة اجتماعية.

- تغيير الشكل القانوني من شركة 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسؤولية  ذات  شركة  إلى  الوحيد 

املحدودة.

- تعيي0 السيد عشد هللا لحلو مدير 

مشا3ك للشركة لفترة غير محدودة.

محمد  السيد  تعيي0  اعادة   -

للشركة  مشا3كا  مديرا  لحلو  شريف 

لفترة غير محددة.

األسا�صي  القانو0  تجديد   -

أعاله  التعديالت  ليالئم  للشركة 

بتا3يخ 02/02/2022.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالدا3  التجا3ية  للمحكمة  الضشط 

تحت   02/02/2022 بتا3يخ  الشيضاء 

3قم 825229

982I

FLASH ECONOMIE

VALACTIF

إعال0 متعدد القرا3ات

شركة ڢال اكتيف 

VALACTIF SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

3أسمالها 50000 د3هم

بتا3يخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

27/22/2022 مسجل بالدا3 الشيضاء 

قر3 شركاء شركة ڢال اكتيف شركة 

3أسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

50000,00 د3هم, مقرها اإلجتماعي، 

 ،9 الطابق  الز3قطوني،  شا3ع   265

3قم 92، الدا3 الشيضاء ما يلي: 

أ0  على  واملوافقة  *التأكيد 

في  سواء  للشركة  الرئي�صي  النشاط 

الخا3ج كما هو محدد  في  أو  املغرب 

يلي:  كما  هو  االسا�صي  النظام  في 

نظم  وتسويق  اإلدا3ية  االستشا3ات 

املعلومات املتعلقة بقطاع العقا3ات، 

األعمال  معلومات  خدمات  ومقاول 

العقا3ية

العلمي  محمد  السيد  تعيي0   *

غير  ملدة  للشركة   
ً
مشا3كا  

ً
مديرا

محددة

النظام  واعتماد  *تحديث 

االسا�صي الجديد لشركة ڢال اكتيف 

بتا3يخ 26/20/2022

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

تحت   02/02/2022 بتا3يخ  الشيضاء 

3قم 825299.

980I

FLASH ECONOMIE

CHIM PRINT

إعال0 متعدد القرا3ات

CHIM PRINT

 شركة مساهمة، 3أسمالها 

6.000.000.00 د3هم

املقر الرئيس: أسطا، 3قم 5، 

شا3ع الشفشاوني، كلم 8.5، 

الحي الصناعي – البرنو�صي - 

الدا3الشيضاء.

السجل التجا3ي عدد 55.559 – 

التعريف الضريبي عدد 02022222

التعريف املوحد للمقاولة 

002526208000027

تحويل الشركة إلى شركة ذات 

مسؤوولية مجدودة

تعيي0 مسير

الجمع  محضر  بموجب  أوال: 

بتا3يخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

بتا3يخ  واملسجل   27.05.2022

شركة  مساهمو  قر3   ،20.06.2022

»شيم برينت« ما يلي:

• تحويل الشكل القانوني للشركة 

إلى شركة ذات  من شركة مساهمة 

يترتب  أ0  دو0  محدودة  مسؤوولية 

اعتشا3ية  شخصية  إنشاء  ذلك  عن 

جديدة.

لوك  جو0  السيد  تعيي0   •

 Jean-Luc Denis  – ما3تيني  دوني 

MARTINET، مسيرا للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة  ثانيا: 

التجا3ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 09.02.2022 بتا3يخ  بالدا3الشيضاء، 

تحت عدد 827092.

للخالصة والتذكير

الرئيس املدير العام

985I
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FLASH ECONOMIE

RED CASBAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RED CASBAH
 شركة ذات مسؤوولية محدودة
 مقرها اإلجتماعي: املدينة-حرث 

صو3ة د3ب الحمام 3قم 05 مكر3 - 
مراكش

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222502

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية
RED CASBAH:تسمية الشركة

مدينة-حرث   : االجتماعي  املقر 
 - مكر3   05 صو3ة د3ب الحمام 3قم 

مراكش 
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع   - اليدوية  املشغوالت  مختلف 

األشغال اليدوية - تأجير املنازل
من املضيفي0 والسكن واإلقامة

99 سنة من تا3يخ قيده في  املدة: 
السجل التجا3ي ، إال في حاالت الحل 
املشكر أو التمديد املنصوص عليه في 

النظام األسا�صي.
 5.000,00 الشركة:  3أسمال 
د3هم، مقسم الى 50 حصة اجتماعية 

من فئة 100 د3هم للواحدة 
ومدفوع  بالكامل  مكتتب 
بنسب  للشركاء  ومخصص  بالكامل 

مساهماتهم على النحو التالي:
- السيدة 

 LEROY Marie-Cécile
 Françoise

25 حصة مرقمة من 1 إلى 25
- السيد 

 MAFART Etienne François
 Louis

25 حصة مرقمة من 26 إلى 50
 22 يناير إلى   1 من  السنة املالية: 

دجنبر من كل عام. السنة األولى
تشدأ من يوم تسجيل الشركة في 

السجل التجا3ي

LEROY Marie- التسيير: السيدة

الجنسية  ذات   Cécile Françoise

الفرنسية القاطنة في 16 تجزئة املنتزه 

الحاملة  الشيضاء  الذئاب-الدا3  عي0 

 BE80020G لشطاقة التسجيل 3قم

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 222725

986I

فيد بيست كونسيلتي0

SMI COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي0

حي السعادة شا3ع موالي اسماعيل 
زنقة بركا0 3قم 01 الطابق االول ، 

70000، العيو0 املغرب

SMI COMMERCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 

الدحة 3قم 50 حي خط الرملة 02 

العيو0 - 70000 العيو0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

00682

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 SMI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMMERCE

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضاعة الشاي و العطو3 ؤ توصيل 

الشضاعة لنفسها و االخر.

: زنقة ابن  عنوا0 املقر االجتماعي 
 02 حي خط الرملة   50 الدحة 3قم 

العيو0 - 70000 العيو0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بهيدا  محمود  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بهيدا  محمود  السيد 
حي الخط   50 ابن الدحى 3قم  زنقة 
 70000 العيو0   02 3ملة  الزنقة 

العيو0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بهيدا  محمود  السيد 
حي الخط   50 ابن الدحى 3قم  زنقة 
 70000 العيو0   02 3ملة  الزنقة 

العيو0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 667.

987I

فيد بيست كونسيلتي0

FIROLI POLET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي0
حي السعادة شا3ع موالي اسماعيل 
زنقة بركا0 3قم 01 الطابق االول ، 

70000، العيو0 املغرب
FIROLI POLET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة 01 3قم 272 العيو0 - 

70000 العيو0 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
40691

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 ما23   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 FIROLI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.POLET

غرض الشركة بإيجاز : التجا3ة في 

و تنظيم  و الشيضاء  اللحوم الحمراء 

الحفالث .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 - العيو0   272 3قم   01 الوحدة 

70000 العيو0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : اليعقوبي  السيد محمد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد اليعقوبي عنوانه)ا( 

حي   05 3قم  ج  بلوك  الشيوخ  ديو3 

العيو0   70000 العيو0  الشهداء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد اليعقوبي عنوانه)ا( 

حي   05 3قم  ج  بلوك  الشيوخ  ديو3 

العيو0   70000 العيو0  الشهداء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   10 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 674.

988I
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TRAINING SOLUTIONS SARL AU

SAMOVERA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU

3قم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 

شا3ع محمد الخامس و3زازات ، 

45000، و3زازات املغرب

SAMOVERA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي تابونت 

ترميكت و3زازات - 45000 و3زازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22885

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAMOVERA SARL AU

و  الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة 

كراء االليات

التجا3ة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

 45000  - و3زازات  ترميكت  تابونت 

و3زازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد ايت املد0 عصام 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عصام  املد0  ايت  السيد 

 1740 3قم  الوحدة  حي  عنوانه)ا( 

و3زازات 45000 و3زازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عصام  املد0  ايت  السيد 

 1740 3قم  الوحدة  حي  عنوانه)ا( 

و3زازات 45000 و3زازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

04 ما23  االبتدائية بو3زازات بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 100.

989I

CEJEFIC

شركة الباطروس لوجستيك 

ماروك

شركة املساهمة

تفويت حصص

CEJEFIC

 ROMANDIE II TOUR 7 AL

 JAZIRA APPT 0 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

شركة الشاطرو2 لوجستيك ما3وك 

ش.م.

االدا3ي  املجلس  قر3   2-

 22/02/2022 بتا3يخ  املنعقد 

من  وحيد  سهم  بيع  علي  املصادقة 

الي  اولويز  الفا3يس  سيزا3  السيد 

شركة الشاطرو2 لوجيستيك ش.م. 

تم االيداع القانوني بكتابة   2-

بالدا3  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

تحت   07/02/2022 بتا3يخ  الشيضاء 

عدد 825682.              

990I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

TRAITEUR EL HAMDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 07 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°22 ، 90000، TANGER

Maroc

TRAITEUR EL HAMDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي طنجة ، 

شا3ع بيتهوفن ، إقامة بيتهوفن متجر 

3قم 22 - 90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.20559

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ3خ في 07 فبراير 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

إقامة   ، بيتهوفن  شا3ع   ، »طنجة 

 90000  -  22 3قم  متجر  بيتهوفن 

طنجة املغرب« إلى »طنجة ، شا3ع دي 

 B2 فا3 ، مجمع سكني الشوغاز بلوك

3قم 200. - 90000 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252266.

991I

ISDM CONSULTING

STE SAROZIYATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب

STE SAROZIYATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي القد2 

تجزئة الراحة 3قم 2280 العيو0 - 

70000 العيو0 املغرب.

تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي -.

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تمت   2022 ما23   10 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

عياش  فتا0  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

 10 بتا3يخ  التوبالي  فاطمة االد3ي�صي 

ما23 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما23   11 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 68/2022.

992I

BEND CONSEIL ET MANAGEMENT

RAJAA SCI
شركة املحاصة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 BEND CONSEIL ET

MANAGEMENT

206 شا3ع محمد الخامس شقة 22 

الشيضاء ، 20000، الدا3الشيضاء 

املغرب

RAJAA SCI شركة املحاصة

و عنوا0 مقرها االجتماعي شا3ع 

كينيدي فيال امال انفا - 2000 الدا3 

الشيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.522907

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 22 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

املحاصة« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820252.

992I
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BEND CONSEIL ET MANAGEMENT

RAJAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 BEND CONSEIL ET

MANAGEMENT

206 شا3ع محمد الخامس شقة 22 

الشيضاء ، 20000، الدا3الشيضاء 

املغرب

RAJAA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها االجتماعي شا3ع 

كينيدي فيال امال انفا - 2000 الدا3 

الشيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

522907

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2022 يناير   22 املؤ3خ في 

إلى   »RAJAA« من  الشركة  تسمية 

. »RAJAA EL«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820252.

994I

ISDM CONSULTING

Team sud media
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب

Team sud media شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي االما0 

3قم 228 بوجدو3 - 71000 بوجدو3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

00722

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 ما23   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 Team  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. sud media

البرمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكمشيوتر  وأنشطة  واالستشا3ات 

األخرى.

عنوا0 املقر االجتماعي : حي االما0 

71000 بوجدو3   - 3قم 228 بوجدو3 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بنشلح  3شيد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 3شيد بنشلح عنوانه)ا( حي 

بوجدو3   71000 بوجدو3   1 االما0 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 3شيد بنشلح عنوانه)ا( حي 

بوجدو3   71000 بوجدو3   1 االما0 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   11 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم -.

995I

FINAUDIT

SEBLAKIM-FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 2 ETG N°2 ، 20220،

CASABLANCA MAROC
SEBLAKIM-FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

3،90قم 20 سيتي بالطو - 20000 
الدا3الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.259002
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تمت   2022 فبراير   22 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
عشداملجيد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   1.000 لخديم 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
فبراير  عشداللطيف نيمو3 بتا3يخ 22 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827252.
996I

BEND CONSEIL ET MANAGEMENT

RAJAA EL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي0 مسير جديد للشركة

 BEND CONSEIL ET
MANAGEMENT

206 شا3ع محمد الخامس شقة 22 
الشيضاء ، 20000، الدا3الشيضاء 

املغرب
RAJAA EL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

كينيدي فيال امال انفا - 2000 الدا3 
الشيضاء املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.522907

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي0   2022 يناير   22 املؤ3خ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الكوهن أمال كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820252.

997I

FINAUDIT

COLOR NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 2 ETG N°2 ، 20220،

CASABLANCA MAROC

COLOR NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 26،طريق 

مر2 سلطا0 الطابق االول الشقة 

3قم 2 الدا3 الشيضاء. - 20000 الدا3 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.407967

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 ما23   02 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

)ة( مريمة الفضلي  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   166

166 حصة لفائدة السيد )ة( محمد 

بنكيرا0 بتا3يخ 02 ما23 2022.

)ة( مريمة الفضلي  تفويت السيد 

167 حصة اجتماعية من أصل 167 

حصة لفائدة السيد )ة( ابتسام بناني 

بتا3يخ 02 ما23 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827209.

998I
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مكتب االستشا3ات واملحاسشة

IBT TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب االستشا3ات واملحاسشة
6, شا3ع القد2, تابريكت ، 11000، 

سال املغرب
IBT TRANS SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي الشقة 25, 
عما3ة 2, تجزئة البساتي0, إقامة 
باب سال, العيايدة - 11016 سال 

املغرب.
تفويت حصص

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.22007

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تمت   2022 فبراير   09 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
)ة( فاطمة الزهراء  تفويت السيد 
1.000 حصة اجتماعية من  بنطا2 
السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
)ة( ابراهيم بنطا2 بتا3يخ 09 فبراير 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما23   02 بتا3يخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 28052.

999I

FINAUDIT

REZOMEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 2 ETG N°2 ، 20220،

CASABLANCA MAROC
 REZOMEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع 

نسرين )3كن شا3ع نسرين 
وهودهود( - 20000 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.119771
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 ما23   02 في  املؤ3خ 

املصادقة على :
)ة( مريمة الفضلي  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.500
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   2.500
ما23   02 بتا3يخ  بنكيرا0  محمد 

.2022
)ة( مريمة الفضلي  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.500
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   2.500
ابتسام بناني بتا3يخ 02 ما23 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827252.

1000I

أحمد الفراوي

 GALERIE L›ESPOIRE
ETUDES NEGOCE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أحمد الفراوي
22 د3ب امليتر ص ب 205 صفرو ، 

22000، صفرو املغرب
 GALERIE L›ESPOIRE ETUDES
NEGOCE SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مجموعة 
األصيل السكنية A1 طريق املنزل، 

صفرو - 22000 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
2622

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GALERIE L’ESPOIRE ETUDES

.NEGOCE SERVICES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 IMPRIMEUR TYPOGRAPHE,
 MATERIEL INFORMATIQUE ET

.NEGOCE
عنوا0 املقر االجتماعي : مجموعة 
املنزل،  طريق   A1 السكنية  األصيل 

صفرو - 22000 صفرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الرا�صي  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الرا�صي  يونس  السيد 
206/56 جنا0 ا3ميلة مساي 22000 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرا�صي  يونس  السيد 
206/56 جنا0 ا3ميلة مساي 22000 

صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   08 بتا3يخ  االبتدائية بصفرو 

2022 تحت 3قم 200/22.
1001I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

LUXURY BUILD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 07 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°22 ، 90000، TANGER

Maroc
LUXURY BUILD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي طنجة ، 

2 ، ساحة الكويت ، الطابق األول ، 
3قم 4 - 90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.68277

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  يناير 2022  املؤ3خ في 27 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»طنجة ، 2 ، ساحة الكويت ، الطابق 
طنجة   90000  -  4 3قم   ، األول 

قيسا3ية   ،  22  ، إلى »طنجة  املغرب« 

حفيظ  شا3ع   ، إنزا3ا0  األندلس 
 90000  -  .227 3قم   ، بن عشد الشا3 

طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252628.

2002I

مكتب معيشة للحسابات و األستشا3ات الجشائية

STE COREME CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشا3ات الجشائية

حي السالم بلوك E 3قم 22 -- سيدي 

سليما0 ، 20200، سيدي سليما0 

املغرب

STE COREME CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

بلوك د شقة 3قم 2 الطابق 3قم 2 - 

20200 سيدي سليما0 املغرب .

تفويت حصص
3قم التقييد في السجل التجا3ي 

.2222

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 ما23   02 في  املؤ3خ 

املصادقة على :

لقريعة  امال  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

500 حصة لفائدة السيد )ة( لقريعة 

سعيد بتا3يخ 02 ما23 2022.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بسيدي سليما0 بتا3يخ 09 

ما23 2022 تحت 3قم 52/2022.

2002I

مكتب االستاذ زاهدي عشدالعزيز موثق

AZ OMEGA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي عشدالعزيز 

موثق

الدا3 الشيضاء شا3ع 2 ما23 زنقة 

امستردام عما3ة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 20090، الدا3 الشيضاء املغرب

AZ OMEGA SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 22 

شا3ع القا�صي التازي مصشاحيات 

املحمدية - - املحمدية املغرب.

»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.5922

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 19 فبراير 2022

األسا�صي  النظام  مالءمة  تقر3 

القانو0:  مقتضيات  مع  للشركة 

من  تحد  التي  الشنود  كل  حذف   -

صالحيات املسير.

تأكيد السيد عشد االاله بنعلي   -

كمسير للشركة و تحديد مهامه.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 082.

1004I

MIMOFID SARL AU

NEWTHING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MIMOFID SARL AU

02 حي مسرو3 1 تما3ة ، 22020، 

تما3ة املغرب

NEWTHING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع ابن 
سينا الطابق الثاني عما3ة 79 شقة 
6 اكدال الرباط - 10090 الرباط 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.202225

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ3خ في 22 دجنبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شا3ع ابن سينا الطابق الثاني عما3ة 
 10090  - اكدال الرباط   6 شقة   79
حسن  »شا3ع  إلى  املغرب«  الرباط 
عما3ة  األوائل  تجزئة  غزة  وشا3ع   2
تما3ة    22020  - تما3ة   27 3قم  ف 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   10 بتا3يخ  بالرباط  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222007.
1005I

مكتب االستاذ زاهدي عشدالعزيز موثق

STOVIAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي عشدالعزيز 
موثق

الدا3 الشيضاء شا3ع 2 ما23 زنقة 
امستردام عما3ة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 20090، الدا3 الشيضاء املغرب
STOVIAL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: 22 

شا3ع القا�صي التازي الطابق األول 
مصشاحيات املحمدية - - املحمدية 

املغرب.
»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.25585
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تقر3   2022 فبراير   19 في  املؤ3خ 
للشركة  األسا�صي  النظام  مالءمة 
حذف كل   - مع مقتضيات القانو0: 
الشنود التي تحد من صالحيات املسير.
تاكيد السيد عشد االاله بنعلي   -

كمسير للشركة و تحديد صالحياته.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية باملحمدية بتا3يخ 08 ما23 

2022 تحت 3قم 082.

1006I

ISDM CONSULTING

STE SAROZIYATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي0 مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب

STE SAROZIYATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي القد2 

تجزئة الراحة 3قم 2280 العيو0 - 

70000 العيو0 املغرب.

تعيي0 مسير جديد للشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي -.

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 

تم تعيي0  10 ما23 2022  املؤ3خ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

كمسير  فاطمة  التوبالي  االد3ي�صي 

وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   11 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 686/2022.

1007I

ISDM CONSULTING

STE SAROSIYATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب

STE SAROSIYATE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي القد2 
تجزئة الراحة 3قم 2280 العيو0 - 

70000 العيو0 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي -.
الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
املؤ3خ في 10 ما23 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
3قم  الراحة  تجزئة  القد2  »حي 
العيو0   70000  - العيو0   2280
 707 املغرب« إلى »حي القد2 تجزئة 
الطاابق   555 3قم  تانسيفت  زنقة 
 70000  - العيو0   1 االول شقة 3قم 

العيو0 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   11 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 686/2022.

2008I

ISDM CONSULTING

SAHARA OCTOPUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

3فع 3أسمال الشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب
SAHARA OCTOPUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زتقة ابن 

كثير 3قم 22 الرسة العيو0 - 70000 
العيو0 املغرب.

3فع 3أسمال الشركة
3قم التقييد في السجل التجا3ي -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 ما23   11 في  املؤ3خ 
قد3ه  بمشلغ  الشركة  3أسمال  3فع 
من  أي  د3هم«   4.900.000«
 5.000.000« إلى  د3هم«   100.000«
تقديم حصص   : عن طريق  د3هم« 

نقدية أو عينية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   11 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 688/2022.

1009I

ISDM CONSULTING

PISAC TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 252

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو0 املغرب
PISAC TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي موطن 
بعما3ة الحيرش 3قم 252 شا3ع 

محمد الساد2 الشقة 05 العيو0 - 
70000 العيو0 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
40717

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 PISAC  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع .
موطن   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
بعما3ة الحيرش 3قم 252 شا3ع محمد 
الساد2 الشقة 05 العيو0 - 70000 

العيو0 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 200  : اعماليك  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد اليا2 هاشمي : 400 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 400  : يحيى  الرزاق  عد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد اعماليك عنوانه)ا( 

سيدي يحيى اوساعد املركز خنيفرة 

54000 خنيفرة املغرب .

عنوانه)ا(  هاشمي  اليا2  السيد 
لوفالو0   16 الشقة   2297 3قم 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب .

السيد عد الرزاق يحيى عنوانه)ا( 

47 سيدي  حي السالم بلوك 22 3قم 

سليما0  سيدي   20200 سليما0 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد اعماليك عنوانه)ا( 

سيدي يحيى اوساعد املركز خنيفرة 

54000 خنيفرة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   11 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 692/2022.

1010I

ETS COMPTA HOUSE

ELECTROJOUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 50000،

KHENIFRA MAROC

ELECTROJOUT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مركز 

تيقاجوين ميدلت - 50250 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2229

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECTROJOUT
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
 - املختلفة  االشغال   - الكهربائية 

املفاوضة.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
ميدلت   50250  - تيقاجوين ميدلت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد اطاوي اسعيد : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : محمد  عالل  بن  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اسعيد  اطاوي  السيد 
السفلى  املسيرة   10 3قم   22 زنقة 

خنيفرة 50250 ميدلت املغرب.
السيد بن عالل محمد عنوانه)ا( 
يوسف  و  يحيى  سيدي  تيقاجوين 
ميدلت   50250 ميدلت  تونفيت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اسعيد  اطاوي  السيد 
السفلى  املسيرة   10 3قم   22 زنقة 

خنيفرة 50250 ميدلت املغرب
السيد بن عالل محمد عنوانه)ا( 
يوسف  و  يحيى  سيدي  تيقاجوين 
ميدلت   50250 ميدلت  تونفيت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   02 االبتدائية بميدلت بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 68.

1011I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

APM AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 07 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°22 ، 90000، TANGER

Maroc

APM AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي طنجة ، 

47 ، شا3ع الحسن الثاني ، الطابق 2 

3قم 5. - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

220822

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 APM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AGRI

غرض الشركة بإيجاز : 

الغرض من الشركة هو

املنتجات  وشراء  بيع  اساسا:   -

الز3اعية

- استغالل اال3ا�صي الز3اعية

- التجا3ة بجميع أشكالها في جميع 

املنتجات أو املواد أو املواد الغذائية 

التي لها عالقة مشاشرة أو غير مشاشرة 

باألنشطة املذكو3ة أعاله.

- بيع الحيوانات ، حيث يتم توفير 

بمنتجات  أسا�صي  بشكل  الطعام 

تكملها  أ0  يمكن  التي  االستغالل 

املنتجات املكتسشة

-االستيراد والتصدير بشكل عام.
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العمليات  جميع   ، عام  بشكل   -

أو  املالية  أو  التجا3ية  أو  الصناعية 

املتعلقة بشكل  العقا3ية  أو  املنقولة 

باألنشطة  مشاشر  غير  أو  مشاشر 

املذكو3ة أعاله أو التي من املحتمل أ0 

تعزز تطوير الشركة

 ، طنجة   : عنوا0 املقر االجتماعي 

47 ، شا3ع الحسن الثاني ، الطابق 2 

3قم 5. - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 250  : محمد  الحمدي  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد اكدي محمد : 250 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 250  : هللا  عشد  دحدوح  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 250 : السيد أجهير عشد اللطيف 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحمدي محمد عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  اكدي  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

السيد دحدوح عشد هللا عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

اللطيف  عشد  أجهير  السيد 

طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحمدي محمد عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   11 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252280.

2022I

مكتب أخيا3 خديجة

NB NORTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
مكتب أخيا3 خديجة

شا3ع الجيش امللكي اقامة ايما0 
طابق 4 3قم 7 تطوا0 ، 92000، 

تطوا0 املغرب
NB NORTE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 082 دوا3 
قنيقرة أزال - 92022 تطوا0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22227

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 NB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORTE
استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد  -استراد  الشناء  مستلزمات 

الغدائية -بيع املواد الشناء.
عنوا0 املقر االجتماعي : 082 دوا3 
قنيقرة أزال - 92022 تطوا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

السيد محمد النوينو : 250 حصة 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

 250  : النوينو  هللا  عشد  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 250  : النوينو  هللا  عشد  السيد 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 225  : النوينو  منيشة  السيدة 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد 3شيد بو3باب : 225 حصة 
بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد محمد النوينو : 250 بقيمة 
100 د3هم.

 250  : النوينو  هللا  عشد  السيد 
بقيمة 100 د3هم.

 250  : النوينو  هللا  عشد  السيد 
بقيمة 100 د3هم.

 225  : النوينو  منيشة  السيدة 

بقيمة 100 د3هم.

السيد 3شيد بو3باب : 225 بقيمة 

100 د3هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  النوينو  محمد  السيد 

شا3ع الحاجب اقامة ابن نفيس 3قم 
3202قم 22 تطوا0   92000 تطوا0 

املغرب.

السيد عشد هللا النوينو عنوانه)ا( 

شا3ع عالل الفا�صي 3قم 2 تطوا0 22 

تطوا0 92000 تطوا0 املغرب.

السيد اسماعيل النوينو عنوانه)ا( 

شا3ع الحاجب اقامة ابن نفيس 3قم 
202 طابق 5 3قم 22 تطوا0 92000 

تطوا0 املغرب.

عنوانه)ا(  النوينو  منيشة  السيدة 

1 اقمة بد3  شا3ع عالل الفا�صي 3قم 
تطوا0   92000  6 3قم  ايوب طابق2 

املغرب.

عنوانه)ا(  بو3باب  3شيد  السيد 

1 اقمة بد3  شا3ع عالل الفا�صي 3قم 
تطوا0   92000  6 3قم  ايوب طابق2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  النوينو  محمد  السيد 

شا3ع الحاجب اقامة ابن نفيس 3قم 
3202قم 22 تطوا0   92000 تطوا0 

املغرب

السيد اسماعيل النوينو عنوانه)ا( 

شا3ع الحاجب اقامة ابن نفيس 3قم 
202 طابق 5 3قم 22 تطوا0 92000 

تطوا0 املغرب

عنوانه)ا(  بو3باب  3شيد  السيد 

شا3ع عالل الفا�صي 3قم 1 اقامة بد3 
تطوا0   92000  6 3قم  ايوب طابق2 

الغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   04 االبتدائية بتطوا0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 727.

2022I

CONSEILS EVERNAGE

ORCHID WHITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°27

 IMM JAWHARA ، 00000،
MARRAKECH maroc

ORCHID WHITE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اقامة 

جوهرة الطابق التاني شقة 3قم 17 
شا3ع عالل الفا�صي مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
222092

 01 في  مؤ3خ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORCHID WHITE
دا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة او الرياض
استغالل الفندق .

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 17 جوهرة الطابق التاني شقة 3قم 
شا3ع عالل الفا�صي مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 3أسمال الشركة: 1.000.000 

د3هم، مقسم كالتالي:
 : فاتحي  الصمد  عشد  السيد 
د3هم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 
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وصفات ومواطن الشركاء :

فاتحي  الصمد  عشد  السيد 

 20 شقة   02 نو3  اقامة  عنوانه)ا( 

 40000 ايفيرناج   02 الحسن  شا3ع 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

فاتحي  الصمد  عشد  السيد 

 20 شقة   02 نو3  اقامة  عنوانه)ا( 

 40000 ايفيرناج   02 الحسن  شا3ع 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   09 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222697.

1014I

ETS COMPTA HOUSE

OLIVE SOUKHMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 50000،

KHENIFRA MAROC

OLIVE SOUKHMANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي ايقو3 
زاويت الشيخ قصشة تادلة - 22250 

قصشة تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2259

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 OLIVE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SOUKHMANE

غرض الشركة بإيجاز : استخراج 

و تسويق زيت الزيتو0.

عنوا0 املقر االجتماعي : حي ايقو3 
 22250 - زاويت الشيخ قصشة تادلة 

قصشة تادلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 200  : يونس  سخما0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

السيد سخما0 ايوب : 200 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

 100  : السيد سخما0 مصطفى 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 200  : اشرف  سخما0  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يونس عنوانه)ا(  السيد سخما0 
زاوية   20 3قم   2 زنقة  املطالب  حي 

قصشة   22250 تادلة  الشيخ قصشة 

تادلة املغرب.

عنوانه)ا(  ايوب  سخما0  السيد 
زاوية   20 3قم   2 زنقة  املطالب  حي 

قصشة   22250 تادلة  الشيخ قصشة 

تادلة املغرب.

مصطفى  سخما0  السيد 
3قم   2 زنقة  املطالب  حي  عنوانه)ا( 
20 زاوية الشيخ قصشة تادلة 22250 

قصشة تادلة املغرب.

السيد سخما0 اشرف عنوانه)ا( 
زاوية   20 3قم   2 زنقة  املطالب  حي 

قصشة   22250 تادلة  الشيخ قصشة 

تادلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

يونس عنوانه)ا(  السيد سخما0 
زاوية   20 3قم   2 زنقة  املطالب  حي 

قصشة   22250 تادلة  الشيخ قصشة 

تادلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتا3يخ  تادلة  بقصشة  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 08.

1015I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

LES DUNES DE MARTIL
إعال0 متعدد القرا3ات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B2 BLOC

 B2 ENTRE SOL N°5 ، 92000،

TETOUAN MAROC

LES DUNES DE MARTIL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 29 

املنطقة الصناعية ص ب 6027 - 

92000 تطوا0 املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.5649

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 01 نونبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  من  اجتماعية  حصص  هشة 

إلى  حصة   100 وهي  واعليت  حسن 

غزال0  نجاة،  بناته السيدات نو3ية، 

وعالية واعليت بنسشة %25 للواحدة

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

هشة حصص اجتماعية من السيدة 

إلى  حصة   25 وهي  واعليت  عالية 

أختها السيدة نو3ية واعليت

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
القانو0  من  و7   6 املادتي0  تعديل 

األسا�صي

قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد مهام املسيرين ملدة غير محدودة 

والسيدة  الشوزيدي  حسن  للسيد 

نو3ية واعليت

قرا3 3قم 5: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  األسا�صي  القانو0  مالئمة 

22- طشقا لألحكام الجديدة للقانو0 

19 املعدل واملكمل للقانو0 5-96

قرا3 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانو0 األسا�صي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

شركة أتونيرو2 ديل نو3طي 40.000 

كوكا  3يفيرا  مرية  أنا  السيدة  د3هم، 

5.000 د3هم، السيدة نو3ية واعليت 

22.500 د3هم، السيدة نجاة واعليت 

غزال0  السيدة  د3هم،   15.000

واعليت 2.500 د3هم، السيد محمد 

10.000 د3هم والسيد  األمي0 املوفق 

حسن الشوزيدي 5.000 د3هم

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

 400 نو3طي  ديل  أتونيرو2  شركة 

مرية  أنا  السيدة  اجتماعية،  حصة 
اجتماعية،  حصة   50 كوكا  3يفيرا 

حصة   225 واعليت  نو3ية  السيدة 

واعليت  نجاة  السيدة  اجتماعية، 

السيدة  اجتماعية،  حصة   150

غزال0 واعليت 25 حصة اجتماعية، 

 100 املوفق  األمي0  محمد  السيد 

حسن  والسيد  اجتماعية  حصة 

الشوزيدي 50 حصة اجتماعية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 بتا3يخ  بتطوا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 6999.

1016I

CAFIGEC

INFLUENCE PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 29

 maarif 29 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20200، casa

maroc

INFLUENCE PRESTIGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

مر2 السلطا0 الشقة 2 الطابق 

1 الدا3 الشيضاء - 20200 الدا3 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525707
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في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INFLUENCE PRESTIGE

وكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التأثير هيشة

- التجا3ة اإللكترونية، التجا3ة.
زنقة   26  : عنوا0 املقر االجتماعي 

 1 الطابق   2 مر2 السلطا0 الشقة 

الدا3 الشيضاء - 20200 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : الصد3اتي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

500 حصة   : السيدة سا3ة ابراق 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الصد3اتي عنوانه)ا( 
 20200 ل  بلوك  الحوزية   02 زقم 

القنيطرة املغرب.
السيدة سا3ة ابراق عنوانه)ا( 3قم 

الدا3   20200 افرا0 حي السالم   27

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الصد3اتي عنوانه)ا( 
 20200 ل  بلوك  الحوزية   02 زقم 

القنيطرة املغرب
السيدة سا3ة ابراق عنوانه)ا( 3قم 

الدا3   20200 افرا0 حي السالم   27

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827227.

1017I

ALQUIBER MAROC

ALQUIBER MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALQUIBER MAROC
 Route de Rabat, Zone

 Industrielle Gzenaya Lot 099,
 2er Etage A2 ، 90000، TANGER

MAROC
ALQUIBER MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو3 التصفية(
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط املنطقة الصناعية جزناية 
 A2 - القطعة 499 الطابق األول

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

3قم التقييد في السجل التجا3ي 
.50787

الوحيد  الشريك  قرا3  بمقت�صى 
تقر3 حل   2022 يناير   22 املؤ3خ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 ALQUIBER الوحيد  الشريك  ذات 
 20.000 3أسمالها  مشلغ   MAROC
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا0  د3هم 
الصناعية  املنطقة  الرباط  طريق 
األول  الطابق   499 القطعة  جزناية 
A2 - 90000 طنجة املغرب نتيجة ل : 

الحل املشكر للشركة.
طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
جزناية  الصناعية  املنطقة  الرباط 
 A2 - األول  الطابق   499 القطعة 

90000 طنجة املغرب. 
و عي0:

السيد)ة( ميكائل أنخيل أسيبس و 
عنوانه)ا( شا3ع كاسابالنكا 228222 
مد3يد اسشانيا 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 
ما23   04 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252620.
2028I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 LA COLOMBE DE
CONSTRUCTION

إعال0 متعدد القرا3ات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B2 BLOC
 B2 ENTRE SOL N°5 ، 92000،

TETOUAN MAROC
 LA COLOMBE DE

CONSTRUCTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 28 شا3ع 
يوسف بن تاشفي0 - 92000 تطوا0 

املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.2805

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 01 نونبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  من  اجتماعية  حصص  هشة 
إلى  حصة   160 وهي  واعليت  حسن 
غزال0  نجاة،  بناته السيدات نو3ية، 
وعالية واعليت بنسشة %25 للواحدة
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
هشة حصص اجتماعية من السيدة 
إلى  حصة   200 وهي  واعليت  عالية 

أختها السيدة نو3ية واعليت
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
القانو0  من  و7   6 املادتي0  تعديل 

األسا�صي
على  ينص  الذي   :4 3قم  قرا3 
غير  ملدة  املسير  مهام  تأكيد  مايلي: 
الشوزيدي  حسن  للسيد  محدودة 
وتعيي0 السيدة نجاة واعليت ملدة غير 

محدودة
قرا3 3قم 5: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�صي  القانو0  مالئمة 
22- طشقا لألحكام الجديدة للقانو0 

19 املعدل واملكمل للقانو0 5-96
قرا3 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانو0 األسا�صي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

بند 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 
السيد حسن الشوزيدي 8.000 د3هم، 
 40.000 واعليت  نو3ية  السيدة 
د3هم، السيدة نجاة واعليت 22.000 
واعليت  غزال0  السيدة  د3هم، 
السيد محمد األمي0  د3هم،   20.000
عشد  والسيد  د3هم   14.000 املوفق 

الواحد شكوح 6.000 د3هم
على  ينص  الذي   :7 3قم  بند 
 80 الشوزيدي  حسن  السيد  مايلي: 
نو3ية  السيدة  اجتماعية،  حصة 
اجتماعية،  حصة   400 واعليت 
حصة   220 واعليت  نجاة  السيدة 
واعليت  غزال0  السيدة  اجتماعية، 
200 حصة اجتماعية، السيد محمد 
140 حصة اجتماعية  األمي0 املوفق 
والسيد عشد الواحد شكوح 60 حصة 

اجتماعية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   26 بتا3يخ  بتطوا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 7002.
1019I

اش ديف

BENDAHAN MENUISERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اش ديف
حي الحجري زنقة بريدلة. ، 70000، 

العيو0 املغرب
 BENDAHAN MENUISERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة, بلوك ج 3قم 200 - 70000 

العيو0 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
40547

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
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 

.BENDAHAN MENUISERIE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجا3ة  املتخصصة.  االنشاءات 

العامة. االستيراد والتصدير.
مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
 70000  - الوحدة, بلوك ج 3قم 200 

العيو0 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد هللا العوينة عنوانه)ا( 
الوحدة  مدينة  ج  بلوك   255 3قم 

70000 العيو0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد هللا العوينة عنوانه)ا( 
الوحدة  مدينة  ج  بلوك   255 3قم 

70000 العيو0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   01 االبتدائية بالعيو0 بتا3يخ 

2022 تحت 3قم 561.

2020I

TARRAS IMAD

PHARMACIE SAFAE ROUH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

26200، OUAZZANE MAROC
 PHARMACIE SAFAE ROUH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي حي العدير 
تجزئة املنظر الجميل 3قم 296 - 

26200 وزا0 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

1917

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE SAFAE ROUH

غرض الشركة بإيجاز : صيدلي.

عنوا0 املقر االجتماعي : حي العدير 

 -  296 3قم  الجميل  املنظر  تجزئة 

26200 وزا0 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مريمي  يسرى  السيدة 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مريمي  يسرى  السيدة 

 9 شقة   4 طابق  غاندي  شا3ع   20

اقامة املنصو3 الشيضاء 20270 الدا3 

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مريمي  يسرى  السيدة 

 9 شقة   4 طابق  غاندي  شا3ع   20

اقامة املنصو3 الشيضاء 20270 الدا3 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   10 بتا3يخ  بوزا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 2075.

2022I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

YLARA
إعال0 متعدد القرا3ات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B2 BLOC

 B2 ENTRE SOL N°5 ، 92000،

TETOUAN MAROC

YLARA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 29 

املنطقة الصناعية ص ب 6027 - 

92000 تطوا0 املغرب.

»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

.0762

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤ3خ في 01 نونبر 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 

قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  من  اجتماعية  حصص  هشة 

إلى  حصة   88 وهي  واعليت  حسن 

غزال0  نجاة،  بناته السيدات نو3ية، 

وعالية واعليت بنسشة %25 للواحدة

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 

هشة حصص اجتماعية من السيدة 

إلى  حصة   22 وهي  واعليت  عالية 

أختها السيدة نو3ية واعليت

قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
القانو0  من  و7   6 املادتي0  تعديل 

األسا�صي

قرا3 3قم 4: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد مهام املسيرين ملدة غير محدودة 

والسيدة  الشوزيدي  حسن  للسيد 

نو3ية واعليت

قرا3 3قم 5: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  األسا�صي  القانو0  مالئمة 

22- طشقا لألحكام الجديدة للقانو0 

19 املعدل واملكمل للقانو0 5-96

قرا3 3قم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانو0 األسا�صي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :  6 3قم  بند 

كوكا  3يفيرا  مرية  أنا  السيدة  مايلي: 

8.800 د3هم، السيدة نو3ية واعليت 

40.600 د3هم، السيدة نجاة واعليت 

غزال0  السيدة  د3هم،   29.600

واعليت 2.200 د3هم، السيد محمد 

10.000 د3هم والسيد  األمي0 املوفق 

حسن الشوزيدي 8.800 د3هم

بند 3قم 7: الذي ينص على مايلي: 

السيدة أنا مرية 3يفيرا كوكا 88 حصة 

واعليت  نو3ية  السيدة  اجتماعية، 

السيدة  اجتماعية،  حصة   406

نجاة واعليت 296 حصة اجتماعية، 

حصة   22 واعليت  غزال0  السيدة 

األمي0  محمد  السيد  اجتماعية، 

املوفق 100 حصة اجتماعية والسيد 

حسن الشوزيدي 88 حصة اجتماعية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   29 بتا3يخ  بتطوا0  االبتدائية 

2022 تحت 3قم 7009.

2022I

KAP CONSEIL

 SOCIETE DES PROJETS

PROFESSIONNELS BLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAP CONSEIL

 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL AMIRA III BUREAU 22

 GUELIZ MARRAKECH ، 00000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE DES PROJETS

PROFESSIONNELS BLS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي عما3ة 22.ا 

اقامة لوالك الشطر 2 منظرونا عي0 

الشق الدا3 الشيضاء الدا3 الشيضاء 

20000 الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

522092
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في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE DES PROJETS  :

. PROFESSIONNELS BLS
إنجاز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
للمشاني  املدنية  الهندسة  مشا3يع 
املياه  وإمدادات  العامة  واألشغال 
الطرق  وإنشاء  الصرف  وقنوات 

والغرق وحفر اآلبا3.
- توجيه وتنسيق األعمال ،

جميع  وترويج  وتطوير  تجديد   -
املتعلقة  األنشطة  وجميع  العقا3ات 

بالشناء واألشغال العامة ،
وبيع وتأجير وتأجير جميع  شراء   -

املعدات
 ، الحفر  أعمال  اآللة:  عمل   -

التسوية ، اإلغاثة السفلية ، إلخ.
املعامالت  جميع   ، عام  بشكل 
التجا3ية والصناعية واألو3اق املالية 
واملالية املتعلقة بشكل مشاشر أو غير 
مشاشر باألشياء املذكو3ة أعاله أو التي 
من املحتمل أ0 تعزز تحقيق وتطوير 
أهداف مماثلة أو ذات صلة لتعزيز 

تنمية التراث االجتماعي..
عما3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
22.ا اقامة لوالك الشطر 2 منظرونا 
الدا3  الشيضاء  الدا3  الشق  عي0 
الشيضاء  الدا3   20000 الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
السيد بوغت لحسن : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
السيد بوغت سعيد : 500 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االزدها3   74 عنوانه)ا(  لحسن 
طريق اسفي مراكش 40000 مراكش 

املغرب.
عنوانه)ا(  سعيد  بوغت  السيد 
171 تجزءة مبروكة مراكش 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحسن  بوغت  السيد 
 74 74 االزدها3 طريق اسفي مراكش 
االزدها3 طريق اسفي مراكش مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا3ية بالدا3 الشيضاء بتا3يخ - تحت 

3قم -.
2022I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

NOR SUD SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 1 الطابق 1 بلوك L 3قم 
6 مكر3 شا3ع موالي الطاهر بن 

عشد الكريم حي املقاومة و3زازات ، 
45000، و3زازات املغرب

NOR SUD SERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي اوالد 
مسعود سكو3ة - 45000 و3زازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

22882
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 NOR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SUD SERVICE

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد الغذائية

تعشئة زيت الزيتو0
Négoce

صيانة الحدائق واملتنزهات
االشغال املختلفة و الشناء..

اوالد   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
و3زازات   45000  - سكو3ة  مسعود 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:
 500  : ابتهاج  الغني  عشد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
 500  : مرابو  الغني  عشد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد الغني ابتهاج عنوانه)ا( 
اوالد مسعود سكو3ة 45000 و3زازات 

املغرب.
السيد عشد الغني مرابو عنوانه)ا( 
اوالد مسعود سكو3ة 45000 و3زازات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد الغني ابتهاج عنوانه)ا( 
اوالد مسعود سكو3ة 45000 و3زازات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتا3يخ  بو3زازات  االبتدائية 

3قم -.
2020I

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre de Nutrition,
 Diététique et bien-être

Hicham Belhadad
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°25 2 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 Centre de Nutrition, Diététique

 et bien-être Hicham Belhadad

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 22 إقامة 

الشاوية شا3ع يوسف ابن تاشفي0 
زنقة 3شيد 3�صى - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225299

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 Centre : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

de Nutrition, Diététique et bien-

. être Hicham Belhadad

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتج  وأي  الغذائية  املكمالت  وبيع 

غذائي؛

- مستشا3 في التغدية و الحمية..

عنوا0 املقر االجتماعي : 22 إقامة 

تاشفي0  ابن  يوسف  شا3ع  الشاوية 
طنجة   90000  - 3�صى  3شيد  زنقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد هشام بن الحداد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام بن الحداد عنوانه)ا( 
الشقة   22 العما3ة  الفنيقيي0  زنقة 

25 90000 طنجة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام بن الحداد عنوانه)ا( 
الشقة   22 العما3ة  الفنيقيي0  زنقة 

25 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252829.

2025I

AL HUDA CONSEIL SARL

PRESTIGE TOWER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شا3ع محمد الز3قطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 20000، فا2 
املغرب

PRESTIGE TOWER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي املحل 41 
تجزئة الوفاء 4 شا3ع جدة النرجس 
طريق صفرو - 20000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
71749

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESTIGE TOWER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي - كراء العقا3ات.
عنوا0 املقر االجتماعي : املحل 41 
شا3ع جدة النرجس   4 تجزئة الوفاء 
طريق صفرو - 20000 فا2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  3أسمال  مشلغ 
10.000.000 د3هم، مقسم كالتالي:

 100.000  : السيد املنتصر حكيم 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حكيم  املنتصر  السيد 
ابن  شا3ع   2 سبرونو3  تجزئة   61

الخطيب 20000 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حكيم  املنتصر  السيد 
ابن  شا3ع   2 سبرونو3  تجزئة   61

الخطيب 20000 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  بفا2  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 2277.
2026I

CABINET BEN MOKHTAR

IMLAK DAWOOD
إعال0 متعدد القرا3ات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°25 2 ETG ،
90020، TANGER MAROC

IMLAK DAWOOD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا0 مقرها االجتماعي: شا3ع 

محمد الساد2 مركب العالية 22 
مكر3 بلوك 2 الطابق األ3�صي 3قم 

9 - 90000 طنجة املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.29652

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  ما23 2022   07 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 3قم  قرا3 
حنا0  حا23  السيد  تعيي0  مايلي: 
يتم  عليه،  و  ثاني.  كمسير  داوود 
من  بشكل منفصل،  تسيير الشركة، 
السيد حسن داوود  طرف املسيرين: 
و السيد حا23 حنا0 داوود ملدة غير 

محددة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :14 3قم  بند 
وفًقا لذلك تم تعديل الفصل  مايلي: 

14 من القانو0 األسا�صي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   10 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252822.

2027I

FIDUCIAIRE AMER FISC

WASSI CASH S.A.R.L D’AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 2ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 WASSI CASH S.A.R.L D’AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي شا3ع احد 

حي السوق زايو 62000 الناظو3 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
22522

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 WASSI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CASH S.A.R.L D’AU
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
شا3ع   : االجتماعي  املقر  عنوا0 
احد حي السوق زايو 62000 الناظو3 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 
د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : اشهود  وسيمة  السيدة 
حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة وسيمة اشهود عنوانه)ا( 
 62000 شا3ع الحرية حي االمل زايو 

الناظو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وسيمة اشهود عنوانه)ا( 
 62000 شا3ع الحرية حي االمل زايو 

الناظو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو3 بتا3يخ 01 فبراير 

2022 تحت 3قم 282.

2028I

TRAVAUX L ESCALADE

 TRAVAUX( تخافو ليسكاالد
)L›ESCALADE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TRAVAUX L ESCALADE
10 زنقة الحرية الطابق 2 3قم 5 ، 

20220، الدا3 الشيضاء املغرب
 TRAVAUX( تخافو ليسكاالد
L›ESCALADE( شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 2 الشقة 5 - 20220 
الدا3 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
026580

في  مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى 
القانو0  إعداد  تم   2029 ماي   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TRAVAUX( ليسكاالد  تخافو 

.(L’ESCALADE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا3ي .

زنقة   10  : عنوا0 املقر االجتماعي 

 20220 - 5 الحرية الطابق 2 الشقة 

الدا3 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : مصطفى  الحاتمي  السيد 

حصة بقيمة 50.000 د3هم للحصة.

500 حصة  السيد شهيد ياسي0 : 

بقيمة 50.000 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  الحاتمي  السيد 

17 زنقة جشل هبري إقامة  عنوانه)ا( 

نوة الطابق 2 شقة 22 20260 الدا3 

الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  ياسي0  شهيد  السيد 

عي0   2 3قم   22 زنقة  حمزة  تجزئة 

الشق الشيضاء 20070 الدا3 الشيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى  الحاتمي  السيد 

17 زنقة جشل هبري إقامة  عنوانه)ا( 

نوة الطابق 2 شقة 22 20260 الدا3 

الشيضاء املغرب

عنوانه)ا(  ياسي0  شهيد  السيد 

عي0   2 3قم   22 زنقة  حمزة  تجزئة 

الشق الشيضاء 20070 الدا3 الشيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

يونيو 2029 تحت 3قم 706175.

2029I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

SOCIETE DRILOOK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 02000،

chichaoua MAROC

SOCIETE DRILOOK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي مراب , حي 

القد2 تحت حمام النهضة شيشاوة 

- 41000 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

2055

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو0  إعداد  تم   2022 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE DRILOOK

غرض الشركة بإيجاز : -2 مقاول 

أعمال أو تشييد مختلفة / 2- د3اسة 

 / الز3اعي  الري  مشا3يع  وتنفيذ 

للطاقة  لوحة  أو  معدات  تاجر   -2

الشمسية أو الرياح / -0 تاجر.

عنوا0 املقر االجتماعي : مراب , حي 

القد2 تحت حمام النهضة شيشاوة 

- 41000 شيشاوة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد عدنا0 واهروش 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عدنا0 واهروش عنوانه)ا( 

حي القد2 شيشاوة 41000 شيشاوة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدنا0 واهروش عنوانه)ا( 

حي القد2 شيشاوة 41000 شيشاوة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت بتا3يخ 02 ما23 

2022 تحت 3قم 00/2022.

2020I

D & S COM

KM FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

D & S COM

 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 2 M2

 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC

KM FORAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 276 شا3ع 

ابن تاشفي0، الطابق 2 - 20570 

الدا3الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

525872

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 KM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORAGE

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.

عنوا0 املقر االجتماعي : 276 شا3ع 

 20570  -  2 الطابق  تاشفي0،  ابن 

الدا3الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

 500  : الشادي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

 500  : الشادي  اخليفة  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الشادي عنوانه)ا( 

حي الركشوت زنقة 02 3قم 28 سيدي 

مومن 20000 الدا3الشيضاء املغرب.

السيد اخليفة الشادي عنوانه)ا( 

حي الركشوت زنقة 02 3قم 28 سيدي 

مومن 20000 الدا3الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الشادي عنوانه)ا( 

حي الركشوت زنقة 02 3قم 28 سيدي 

مومن 20000 الدا3 الشيضاء املغرب

السيد اخليفة الشادي عنوانه)ا( 

حي الركشوت زنقة 02 3قم 28 سيدي 

مومن 20000 الدا3الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 تحت 3قم 827227.

2022I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ميبيم

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شا3ع محمد الخامس و شا3ع 

ابن كثير إقامة دو2 ما23 3قم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

ميبيم شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها اإلجتماعي 8 شا3ع 

الكندي عما3ة سانتا كال3ا II الطابق 

7 3قم 17 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 

225267

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو0   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ميبيم.

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا3ي.

شا3ع   8  : عنوا0 املقر االجتماعي 

الطابق   II الكندي عما3ة سانتا كال3ا 

7 3قم 17 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  3أسمال  مشلغ 

د3هم، مقسم كالتالي:

 100  : مهدي  البشير  ابن  السيد 

حصة بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابن البشير مهدي عنوانه)ا( 

حي النزاهة زنقة الشيخ ميا3ة 3قم8 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابن البشير مهدي عنوانه)ا( 

حي النزاهة زنقة الشيخ ميا3ة 3قم8 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما23   10 بتا3يخ  بطنجة  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 252822.

2022I

FIDUC SIMPL SERVICE

BAMBINI›S BABY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 BAMBINI’S شــــــــركـــــة  بامشينيز بابي

BABY

ذات املسؤولية املحدودة بشريك 

وحيد

 RCN° 086052

مقرها :26 شا3ع مر2 السلطا0  

الطابق1 الشقة 2 

الدا3 الشيضاء

تحويل املقر االجتماعي

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

ليومه 11 نونبر2022 تقر3 ما يلي : 

1 تحويل املقر االجتماعي للشركة 

إسحاق   82 زنقة  الى العنوا0 التالي/ 

املا3وني املعا3يف الدا3 الشيضاء

القانو0  من   4 الشند  تغيير   2

االسا�صي

األسا�صي  القانو0  تحيي0   2

للشركة

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يناير   22 يومه  بالشيضاء  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 807972

2022I

FIDUC SIMPL SERVICE

PRESSING BIO MALAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بريسينغ بيو ملك
PRESSING BIOMALAK

شركة دات املسؤولية املحدودة دات 
الشريك الوحيد

انشاء شركة
في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو0  اعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  دات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة دات الشريك الوحيد 
التسمية: بريسينغ ملك 
غرض: الشركة مصبنة

شا3ع  ب   22 االجتماعي:  املقر 
الجيروند الدا3 الشيضاء

املدة: 99 سنة
 100.000 في  حدد  الرأسمال: 
د3هم مقسمة الى 1000 حصة للسيد 
خالد بلعيد بقيمة 100 د3هم للحصة 

الواحدة.
خالد  بلعيد  السيد  الشركاء: 
الساكن بعي0 الشق حي االسرة الزنقة 
الشيضاء  الدا3   22 الشقة  3قم   17

يمتلك 1000 جصة .
هو  خالد  بلعيد  السيد  املسير: 
غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 يومه  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

فبراير 2022 تحت 3قم 820720.
السجل التجا3ي 520275.

2020I

LPS

 SOCIETE IMMOBILIERE
AMAFIG

إعال0 متعدد القرا3ات

شركة امافيج العقا3ية
د3هم 100.000,00 3أسمالها شركة 

ذات مسؤوولية محدودة
العنوا0: 229 شا3ع ابن فا23 ، 
معا3ف الدا3 الشيضاء ، املغرب
RC : 205807 IF : 02002220

الشركة,استقالة  بأسهم  التبرع 

النسبي  التعديل  املسير,  مساعد 

للنظام األسا�صي

في  عرفي  محر3  عقد  -2بموجب 

الدا3 الشيضاء بتا3يخ 22 فبراير 2022 

وهب السيد سليما0 عما3 للسيد   ،

خمسمائة  بقد3  أسهم  عما3  عمر 

التي يملكها في شركة » شركة امافيج 

العقا3ية«

الجماعية  القرا3ات  بموجب   2-

 ،  2022 فبراير   22 بتا3يخ  للشركاء 

تقر3:

• املصادقة على الهشة املذكو3ة.

استقالة مساعد املسير السيد   •

سليما0 عما3.

• تأكيد وظائف املدير. 

•التعديل النسبي للنظام األسا�صي

 2- تم اإليداع القانوني في املحكمة 

 1 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 برقم 825268

2025I

LPS

GUITOU AIN BORJA
إعال0 متعدد القرا3ات

غيتو عي0 برجا

د3هم 10.000,00 3أسمالها شركة 

ذات مسؤوولية محدودة

العنوا0: 22 شا3ع صبري بوجمعة ، 

الطابق األول ، 3قم 6 الدا3 الشيضاء 

، املغرب

RC : 228227 IF : 00298805

التبرع بأسهم الشركة,استقالة 

مساعد املسير, التعديل النسبي 

للنظام األسا�صي

في  عرفي  محر3  عقد  -2بموجب 

الدا3 الشيضاء بتا3يخ 22 فبراير 2022 

وهب السيد سليما0 عما3 للسيد   ،

عمر عما3 أسهم بقد3 خمسمائة التي 

يملكها في شركة« غيتو عي0 برجا«

الجماعية  القرا3ات  بموجب   2-

 ،  2022 فبراير   22 بتا3يخ  للشركاء 

تقر3:

• املصادقة على الهشة املذكو3ة.



5465 الجريدة الرسميةعدد 5708 - 20 شعشا0 2002 )22 ما23 2022) 

السيد  املسير  مساعد  •استقالة 

سليما0 عما3.

• تأكيد وظائف املدير. 

• التعديل النسبي للنظام األسا�صي

 2-تم اإليداع القانوني في املحكمة 

 2 بتا3يخ  الشيضاء  بالدا3  التجا3ية 

ما23 2022 برقم 825267

2026I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CENTRE D’HEMODIALYSE
MENARA

إعال0 متعدد القرا3ات

Atrium Audit et Conseil

57 شا3ع مو3يتانيا صندوق البريد 

2609 مراكش

 CENTRE D’HEMODIALYSE

 MENARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

وعنوا0 مقرها االجتماعي: 3قم 1051 

املحاميد 5 - 40000 مراكش املغرب

إعال0 متعدد القرا3ات
3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

 208789

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

2022تم اتخاد  فبراير   25 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية :

• قرا3 3قم 1 بيع بعض الحصص 

اجتماعية(  حصة   1( االجتماعية 

برادة  محمد  السيد  يمتلكها  التي 

 CENTRE  « شركة  في  العزيزي 

 D’HEMODIALYSE MENARA

عشد  السيد  لفائدة   »))SARL AU

اللطيف برادة العزيزي.

•قرا3 3قم 2 تغيير الشكل القانوني 

للشركة من: »شركة ذات مسؤوولية 

محدودة بشريك -وحيد » إلى: »شركة 

ذات مسؤوولية محدودة«.

• وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية :

الذي ينص على ما   :1 بند 3قم   •

يلي املوافقة على تعديل املواد 1, 2, 6, 

7 و تحديث النظام األسا�صي للشركة

ثم اإليداع القانوني لدى كتابة   •
مراكش  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
3قم  تحت   2022 ما23   08 بتا3يخ 

اإليداع 222662.

2027I

comptoir expertise du maroc

MATIBUILD SARL
إعال0 متعدد القرا3ات

comptoir expertise du maroc
 n°26 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 22200،
BOUZNIKA MAROC

MATIBUILD SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا0 مقرها االجتماعي: شقة 
متواجدة بالطابق الثاني حي 
البساتي0 2 3قم 61 بوزنيقة - 

22200 بوزنيقة املغرب.
»إعال0 متعدد القرا3ات«

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
.6292

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤ3خ في 16 يناير 2022

تم اتخاذ القرا3ات التالية: 
قرا3 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  بيع السيد ايوب معطلوي جزء 
نصيشه ما مجموعه 167 سهم بقيمة 
السيد  لفائدة  للسهم  د3هم  مائة 
السيد  بيع  وكذلك  معطاوي  خالد 
من نصيشه ما  اليا2 معطلوي جزء 
مجموعه 166 سهم بقيمة مائة د3هم 
للسهم لفائدة السيد خالد معطلوي 
قرا3 3قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيي0 السيد ايوب معطلوي والسيد 
للشركة  مسييرين  معطلوي  خالد 

للمدة غير محدودة 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية: 
بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي: 
يملك  معطلوي  ايوب  السيد  اصشح 
222 سهم في الشركة و السيد اليا2 
الشركة  في  سهم   220 معطلوي 
والسيد خالد معطلوي 222 سهم في 

الشركة 

بند 3قم 2 : الذي ينص على مايلي: 
اصشح السيد ايوب معطلوي والسيد 
في  الصالحية  لهم  معطلوي  خالد 
التوقيع على جميع االو3اق املتعلقة 

بالشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا3يخ  سليما0  بب0  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 286.

2028I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BILLION AJI LOUNGE
إعال0 متعدد القرا3ات

Atrium Audit et Conseil
57 شا3ع مو3يتانيا صندوق البريد 

2609 مراكش
BILLION AJI LOUNGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا0 مقرها االجتماعي: اميني 1 
الطابق تحت ا3�صي الحي الشتوي 

كليز - 40000 مراكش املغرب
إعال0 متعدد القرا3ات

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 
208095

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاد  ما23 2022   01 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية :
• قرا3 3قم 1 :بيع بعض الحصص 
حصة اجتماعية(   )220 االجتماعية 
 (  BILLION AJI التي تمتلكها شركة 
 BILLION )ش.م.م( في شركة ) ش.م.م
 Fabien لفائدة السيد AJI LOUNGE

Egidio Roger FEDERICI
• قرا3 3قم 2: بيع بعض الحصص 
حصة اجتماعية(   )119 االجتماعية 
 BILLION شركة  تمتلكها  التي 
ش.م.م(   ( شركة  في  )ش.م.م(    AJI
لفائدة   BILLION AJI LOUNGE

Sofiane Djamel ABADA السيد
• قرا3 3قم 2: بيع جميع الحصص 
اجتماعية(  حصة   )1 االجتماعية 
قي�صي  الشكاي  السيد  يمتلكها  التي 
 BILLION AJI LOUNGE شركة  في 
 Sofiane السيد  لفائدة  )ش.م.م(   

Djamel ABADA

السيد  استقالة   :4 3قم  قرا3   •
الشكاي قي�صي وتعيي0 كل من السيد 
 Fabien Egidio Roger FEDERICI
 Sofiane Djamel ABADA والسيد 

مسيرا0 شريكا0 ملدة غير محددة؛
• قرا3 3قم 5: منح توقيع الشركات 
ومنفصل  فردي  بشكل  املصرفية 
السيد  من  لكل  قيود  أي  بدو0  و 
Fabien Egidio Roger FEDERICI و 

Sofiane Djamel ABADA السيد
• وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية
على  ينص  الذي   :1 3قم  بند   •
 6 املواد  املوافقة على تعديل  مايلي: 
األسا�صي  النظام  وتحديث   22,  7,

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما23   09 بتا3يخ  بمراكش  التجا3ية 

2022 تحت 3قم 222700
2029I

STE SOZACOP

STE RAYAN LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE RAYAN LOGISTIC
زنقة تفودا3ت 3قم 525 حي موالي 
3شيد ، 72000، الداخلة املغرب

STE RAYAN LOGISTIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا0 مقرها اإلجتماعي زنقة 

تفودا3ت 3قم 525 حي موالي 3شيد - 
72000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

3قم التقييد في السجل التجا3ي : 
20992

في  مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو0   2022 ما23   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAYAN LOGISTIC

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخا3ج هو : 

نقل الشضائع لحساب الغير، نقل 

األشخاص لحساب الغير

الجماعي  الخاص  النقل 

لألشخاص

النقل املحلي والدولي

أو  استقشال   ، واإلقامة  الفنادق 

وإنشاء  تشغيل   ، األحداث  عرض 

واملوتيالت  والفنادق  املواقع  وإدا3ة 

مقهى  وإدا3ة  وتشغيل  والشناغل 

ومطعم

والعملي،  النظري  التد3يس 

والتد3يب السريع على 3كوب األمواج 

باملعدات والرياضات املائية األخرى

والعملي،  النظري  التد3يس 

 ... العربة  في  السريع  والتد3يب 

الكاياك  وقوا3ب  الشراعية  الد3اجة 

الشراعية

استيراد وشراء وبيع وتأجير جميع 

لركوب  كواد  و  سكي  جيت  معدات 

وتأجير  وتسويق  واستيراد  األمواج 

جميع املعدات الرياضية واالستقشال 

العمالء  وسفر  والتحويالت  والدعم 

للزيا3ات الثقافية والرياضية وكذلك 

العمل  وجشات   ، األمسيات  تنظيم 

والندوات واملؤتمرات والرحالت وبيع 

الشضائع في السوق الحرة

والسفن  بالوقود  التزود 

الشحرية  الخدمات  والطائرات وكافة 

أنشطة  كافة  ومما3سة  والجوية 

غرف  وتشغيل  وتنظيم  التموين 

الحفالت.

تأجير   ، الحفالت  معدات  تأجير 

معدات الصوت

املتحركة  والرسوم  التنظيم 

واالحتفاالت  الحفالت  لجميع 

وحفالت االستقشال والكوكتيالت مثل 

حفالت الزفاف واالحتفاالت العائلية 

واالحتفاالت  واملؤتمرات  واملؤتمرات 

الوطنية أو الدولية مع أو بدو0 تقديم 

الطعام

املنتجات  وتوزيع  وبيع  شراء 

والفنادق  للمجتمعات  الغذائية 

واملطاعم واألفراد

السياحية  العروض  تنظيم 

والترفيهية ،

مستحضرات  وتصدير  استيراد 

التجميل.

الز3اعية.  املنتجات  وبيع  شراء 

وتصدير  استيراد  املشتل.  إنتاج 

املنتجات الز3اعية

)مرياج(  األسماك  بائعي  نشاط 

الطازجة  األسماك  وبيع  وشراء 

وبيع جميع منتجات  واملجمدة. شراء 

املأكوالت الشحرية - استيراد وتصدير 

جميع منتجات املأكوالت الشحرية.

املنتجات  نقل  األسماك.  نقل 

الز3اعية.

نقل الشضائع والنقل املبرد

أعمال متنوعة وتقديم الخدمات 

واملعدات الثقيلة والشخصية ووكيل 

الشحن.

والبرية  الترانزيت  عمليات  جميع 

اختالف  على  والجوية  والشحرية 

أنواعها.

جميع عمليات املناولة والتخزين 

 ، والشضائع  الغذائية  املواد  لجميع 

بالشاحنات  النقل  عمليات  وجميع 

والجما3ك وعمليات التخزين ؛

التعاقد من الشاطن على أي نشاط 

أو استخدام  العمالة  يتطلب تدخل 

معدات صناعية أو ز3اعية أو تجا3ية

وبيع وتأجير جميع املركشات  شراء 

الصغيرة  الحافالت  ذلك:  في  بما 

والجرا3ات  والشاحنات  والحافالت 

وغيرها

والتجا3ي  القانوني  التوطي0 

للشركات

والعالمات  املنتجات  تمثيل 

التجا3ية.

 ، الشناء  مواد  بيع   ، العام  الشناء 

الهندسة املدنية.

العمليات  جميع   ، عام  وبشكل 

غير  أو  مشاشر  بشكل  املرتشطة 

الشركة  نمو  لتعزيز  بنشاطها  مشاشر 

وتطو3ها.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا0 

تفودا3ت 3قم 525 حي موالي 3شيد - 

72000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 3أسمال الشركة: 

د3هم، مقسم كالتالي:

السيد احمد بيلول : 1.000 حصة 

بقيمة 100 د3هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد بيلول عنوانه)ا( حي 
الركايع 01 الزنقة 52 3قم 26 90000 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد بيلول عنوانه)ا( حي 
الركايع 01 الزنقة 52 3قم 26 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتا3يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

ما23 2022 تحت 3قم 022/2022.

1040I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HAJJI INVESTISSEMENT
إعال0 متعدد القرا3ات

Atrium Audit et Conseil

57 شا3ع مو3يتانيا صندوق البريد 

2609 مراكش املغرب

HAJJI INVESTISSEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا0 مقرها االجتماعي: ا3كا0 

كولف 3وسو3ت فيال 107 

بريستيجيا - 40000 مراكش املغرب

إعال0 متعدد القرا3ات

3قم التقييد في السجل التجا3ي: 

72202

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاد  فبراير 2022   01 املؤ3خ في 

القرا3ات التالية:

• قرا3 3قم 1 بيع جميع الحصص 

حصة   50.000  ( االجتماعية 

السيدة  تمتلكها  التي  اجتماعية( 

 HAJJI( شركة  في  حجي  نعيمة 

 (INVESTISSEMENT )SARL

 HAJJI HOLDING  « لفائدة الشركة 

 »()SARL

• قرا3 3قم 2 بيع جميع الحصص 

حصة   50.000( االجتماعية 

السيدة  تمتلكها  التي  اجتماعية( 

 HAJJI« شركة  في  القاد3ي  3يم 

 (INVESTISSEMENT )SARL

 HAJJI HOLDING  « لفائدة الشركة 

 »()SARL

• قرا3 3قم 2 تغيير الشكل القانوني 

للشركة من: »شركة ذات مسؤوولية 

محدودة بشريك -وحيد » إلى: »شركة 

ذات مسؤوولية محدودة ».

• وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�صي التالية 

• بند 3قم 1: الذي ينص على مايلي 

و   6,  , املوافقة على تعديل املواد 22 

7 و تحديث النظام األسا�صي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  ثم 

مراكش  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 

3قم  تحت   2022 ما23   09 بتا3يخ 

222705

1041I
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املحكمة التجارية بالرباط
شعشة معالجة صعوبة املقاولة

ملف تحويل مسطرة اإلنقاذ لشركة 
ليبراتو3ز إلى تسوية قضائية

3قم 2022/02
إشعا3

عن  الصاد3  الحكم  بمقت�صى 
بتا3يخ بالرباط  التجا3ية   املحكمة 
التجا3ي  امللف  في   2022 فبراير   20

3قم 2022/8228/22 حكم 3قم 8.
قضت املحكمة التجا3ية بالرباط 
بتحويل مسطرة اإلنقاذ املفتوحة في 
إلى تسوية  ليبراتو3ز  مواجهة مقاولة 

قضائية.
لدى  التجا3ي  بالسجل  املسجلة 
املحكمة االبتدائية بالرباط تحت 3قم  
االجتماعي  مقرها  الكائن   ،86029
شا3ع الفضيلة الحي الصناعي   5 ب 

الرباط.
وعي0 السيد سعيد ز3وال قاضيا 
منتدبا والسيدة ليلى عشو للنيابة عنها.
سنديكا  بوظهر  نجوى  والسيدة 
والكائن عنوانه شا3ع ضياء الرحما0 
السوي�صي   1 3قم   g بلوك   1 قطاع 

الرباط.
الدفع  عن  التوقف  تا3يخ  وحدد 

يوم 29 سبتمبر 2020.
الحكم  هذا  بكو0  والتصريح 
بقوة  املعجل  بالنفاذ  مشمول 

القانو0.
الدائني0  من  فاملطلوب  وعليه 
التصريح  للمخطط  الخاضعي0 
في  و3دت  كما  وضماناتهم  بديونهم 
تم  التي  املشالغ  بعد خصم  املخطط 
استيفاؤها وكذا الدائني0 الذين نشأ 
دينهم بعد فتح مسطرة اإلنقاذ وذلك 
من تا3يخ  داخل أجل شهرين ابتداء 
نشر هذا اإلشعا3 بالجريدة الرسمية 
مع تمديد هذا األجل بشهرين بالنسشة 
إلى الدائني0 القاطني0 خا3ج اململكة 
املغربية طشقا للمواد 580، 720 من 

مدونة التجا3ة.
عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

17

املحكمة التجا3ية بالرباط

شعشة معالجة صعوبة املقاولة

ملف تسوية لشركة

UNO COFEE 

ملف 3قم 2022/02

إشعا3

عن  الصاد3  الحكم  بمقت�صى 

بتا3يخ بالرباط  التجا3ية   املحكمة 

التجا3ي  امللف  في   2022 فبراير   20

3قم 2022/8202/7 حكم 3قم 10.

قضت املحكمة التجا3ية بالرباط 

القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح 

الكائن مقرها   UNO COFEE لشركة

اسماعيل  موالي  شا3ع  ملتقى   40

واالستقالل املحل 3قم 5 القنيطرة.

واملسجلة بالسجل التجا3ي لدى 

بالقنيطرة تحت  االبتدائية  املحكمة 

3قم  52257.

باعتشا3 تا3يخ التوقف عن الدفع 

16 ما23 2022.

بتعيي0 السيدة ليلى عشو قاضية 

منتدبة والسيد سعيد ز3وال قاضيا 

بالنيابة عنها.

بناني  ينشوع  محمد  والسيد 

سنديكا مكلفا بمراقشة عمليات تسيير 

املقاولة.

الدائني0  من  فاملطلوب  وعليه 

املعي0  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

نشر  تا3يخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعا3  هذا 

بالنسشة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائني0 القاطني0 خا3ج اململكة 

املغربية طشقا للمواد 580، 720 من 

مدونة التجا3ة.
عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

18

املحكمة التجا3ية بالرباط
ملف 3قم : 2022/14
حساب 3قم : 0892

فاطمة  العراقي   : األول  الطرف 
الزهراء 3قم بطاقة التعريف الوطنية 
: A202072 مغربي الجنسية الطرف 
 STE PHARMACIE DU  : الثاني 
القانوني  مسيرها   HAUT SOUISSI

العراقي فاطمة الزهراء.
األصل التجا3ي : صيدلية.

تجزئة اعما3ة سوي�صي   : العنوا0 
الرباط.

3قم السجل التجا3ي : 91150.
بمصلحة  التعرضات  وستقشل 
التجا3ية  باملحكمة  التجا3ي  السجل 
 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدو3 اإلعال0 الثاني.
النشرة األولى

3ئيس مصلحة السجل التجا3ي

65 مكرر

املحكمة التجا3ية بالرباط
ملف 3قم : 2022/06
حساب 3قم : 0788

الطرف األول :
و3ثة نعيمة بنامغا3، وهم الحنفي 
بنامغا3، 3قم بطاقة التعريف الوطنية 
A08902 ، سا3ة منظري، 3قم بطاقة 

.A279266 التعريف الوطنية
الطرف الثاني :

بطاقة  3قم  منظري،  هشام 
مغربي   A029826 التعريف الوطنية 

الجنسية.
األصل التجا3ي : كاتب عمومي.

العنوا0 : متجر 3قم 6، زاوية شا3ع 
عشد الكريم الخطابي وزنقة ليششونة، 
الرباط 3قم السجل التجا3ي : 51014.
بمصلحة  التعرضات  وستقشل 
التجا3ية  باملحكمة  التجا3ي  السجل 
 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدو3 اإلعال0 الثاني.
النشرة الثانية

3ئيس مصلحة السجل التجا3ي

7 مكرر

املحكمة التجا3ية بالرباط

ملف 3قم : 2022/05

حساب 3قم : 0778

الطرف األول :

بطاقة  3قم  حمو،  او�صي  محمد 

التعريف الوطنية A028220، مغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :

بطاقة  3قم  العسري،  الحسي0 

AA40617 مغربي  التعريف الوطنية 

الجنسية.

األجهزة  بيع   : التجا3ي  األصل 

الهواتف النقالة.

العنوا0 : الرباط ح.ي.م حي املنزه، 
مركب املنال، 3قم 220 3قم السجل 

التجا3ي : 87220.

بمصلحة  التعرضات  وستقشل 

التجا3ية  باملحكمة  التجا3ي  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدو3 اإلعال0 الثاني.

النشرة الثانية
3ئيس مصلحة السجل التجا3ي

8 مكرر

املحكمة التجا3ية بالرباط

ملف 3قم : 2022/07

حساب 3قم : 0828

الطرف األول :

بطاقة  3قم  بولنوا3،  محمد 

مغربي   V22920  : التعريف الوطنية 

الجنسية.

الطرف الثاني :

 STE PHARMACIE MOULAY

ALI CHRIF مسيرها القانوني محمد 

التعريف  بطاقة  3قم  بولنوا3، 

.V22920 : الوطنية

األصل التجا3ي : صيدلية.

: تما3ة 068 شا3ع موالي  العنوا0 

علي الشريف 3قم 1.

3قم السجل التجا3ي : 87220.

 II.  -  إعالنات قضائية
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بمصلحة  التعرضات  وستقشل 
التجا3ية  باملحكمة  التجا3ي  السجل 
 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدو3 اإلعال0 الثاني.
النشرة الثانية

3ئيس مصلحة السجل التجا3ي

21 مكرر

املحكمة التجا3ية بالرباط
ملف 3قم : 2022/08
حساب 3قم : 5764

الطرف األول :
بطاقة  3قم  القرطوبي،  الحسي0 
التعريف الوطنية A222270 ، مغربي 

الجنسية.
الطرف الثاني :

بطاقة  3قم  القرطوبي،  الحسن 
التعريف الوطنية A222702، مغربي 

الجنسية.
املواد  بيع   : التجا3ي  األصل 

الغذائية بالتقسيط.
 ،50 3قم  لشنا0،  شا3ع   : العنوا0 
الرباط 3قم السجل التجا3ي : 87200.
بمصلحة  التعرضات  وستقشل 
التجا3ية  باملحكمة  التجا3ي  السجل 
 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدو3 اإلعال0 الثاني.
النشرة الثانية

3ئيس مصلحة السجل التجا3ي

22 مكرر

املحكمة التجا3ية بالرباط
بيع أصل تجا3ي

ملف 3قم 09/2022
حساب 3قم 0856

 AMR« شركة   : األول  الطرف 
ممثلها   »SERVICES SARL AU
القانوني محمد عمراوي 3قم الشطاقة 
 ،A225082 3قم  الوطنية  التعريف 

مغربي الجنسية.
 AQUITY« شركة : الطرف الثاني 
ممثلها   »MOROCCO SARL AU
: خولة خلوق 3قم الشطاقة  القانوني 
 ،AA56160 3قم  الوطنية  التعريف 

مغربية الجنسية.

 LAVAGE DE  : التجا3ي  األصل 
LINGE، العنوا0 : الرباط أكدال 15 
1. 3قم  زنقة اكلما0 سيدي علي 3قم 

السجل التجا3ي : 74059.
بمصلحة  التعرضات  وستقشل 
التجا3ية  باملحكمة  التجا3ي  السجل 
(15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدو3 اإلعال0 الثاني.
النشرة الثانية

3ئيس مصلحة السجل التجا3ي

23 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

3قم 2022/8202/98
 HYATT شركة حياة فوياج

VOYAGES
حساب 3قم : 2022-92

إشعا3
 22 3قم  الحكم  بمقت�صى 
 2022 فبراير   22 بتا3يخ  الصاد3 
3قم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة  قضت   2022/8202/98

التجا3ية بأكادير :
بفتح مسطرة التسوية القضائية 
 HYATT »حياة فوياج  في حق شركة 
مسؤولية  ذات  شركة   »VOYAGES
محدودة في شخص ممثلها القانوني 
الكائن بهذه الصفة بمقرها االجتماعي 
بعما3ة كنو0 شا3ع محمد الخامس 1 
أكادير، املسجلة في السجل التجا3ي 
باملحكمة التجا3ية بأكادير تحت 3قم 

2865 تحليلي.
بتحديد فترة التوقف عن الدفع 
السابقة   )28( في ثمانية عشر شهرا 

عن صدو3 هذا الحكم.
بتعيي0 األستاذ مصطفى ادحمو 
3ا�صي  عمر  والسيد  منتدبا،  قاضيا 

نائشا لها.
ادحلي  الحسي0  السيد  بتعيي0 
مراقشة  في  مهمته  وتحديد  سنديكا، 
بإعداد  تكليفه  مع  التسيير  أعمال 
املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 
واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة، 
لوضعيتها  املناسب  الحل  واقتراح 
تا3يخ  من  أشهر  أ3بعة  أجل  داخل 

صدو3 هذا الحكم.

املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانو0.

غرفة  بجلسة  امللف  بإد3اج 

مع   2022 ماي   17 ليوم  املشو3ة 

تكليف السنديك بعرض تقريره على 

موعد  قشل  املنتدب  القا�صي  أنظا3 

الجلسة.

الدائني0  من  فاملطلوب  وعليه، 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

الحسي0 ادحلي الكائن شا3ع   : اآلتي 

ايليغ  دا3  عما3ة  اسماعيل  موالي 

أكادير،   220 3قم  الثالث  الطابق 

ضمن قائمة تتضمن املشالغ املطلوبة 

أجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

تا3يخ نشر هذا اإلشعا3  شهرين من 

بالجريدة الرسمية طشقا للمواد 580، 

719، 720 و 722 من مدونة التجا3ة 

بالنسشة  شهرين  األجل  هذا  ويمدد 

اململكة  خا3ج  القاطني0  للدائني0 

املغربية.
عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

اد3يس الزاهيد

19

املحكمة التجا3ية بأكادير

ملف معالجة صعوبات املقاولة

3قم 2022/8202/99

 BOUKHAIK شركة بوخايك للنقل

TRANSPORT

حساب 3قم : 2022-99

إشعا3

 19 3قم  الحكم  بمقت�صى 

 2022 فبراير   22 بتا3يخ  الصاد3 

3قم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قضت   2022/8202/99

التجا3ية بأكادير.

بفتح مسطرة التصفية القضائية 

للنقل«  »بوخايك  شركة  حق  في 

BOUKHAIK TRANSPORT، الكائن 

مقرها االجتماعي بزنقة مد3يد املدينة 

املسجلة بالسجل  أكادير،  الجديدة، 

3قم  تحت  املحكمة  بهذه  التجا3ي 

2989 تحليلي، والترتيبي 3قم 572.

بتحديد فترة التوقف عن الدفع 

السابقة   )28( في ثمانية عشر شهرا 

عن صدو3 هذا الحكم.

بتعيي0 األستاذ مصطفى إدحمو 

خالد  والسيد  منتدبا،  قاضيا 

العظيمي نائشا لها.

ادحلي  الحسي0  السيد  بتعيي0 

وتحديد مهمته في مشاشرة  سنديكا، 

كما  القضائية  التصفية  إجراءات 

قانونا مع وضع  عليها  هي منصوص 

تقا3ير يعرض فيها املراحل التي اتشعها 

في ذلك.

املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانو0.

الدائني0  من  فاملطلوب  وعليه، 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

الحسي0 ادحلي الكائن شا3ع   : اآلتي 

ايليغ  دا3  عما3ة  اسماعيل  موالي 

أكادير،   220 3قم  الثالث  الطابق 

ضمن قائمة تتضمن املشالغ املطلوبة 

أجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

تا3يخ نشر هذا اإلشعا3  شهرين من 

بالجريدة الرسمية طشقا للمواد 580، 

719، 720 و 722 من مدونة التجا3ة 

بالنسشة  شهرين  األجل  هذا  ويمدد 

اململكة  خا3ج  القاطني0  للدائني0 

املغربية.
عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

اد3يس الزاهيد

20

املحكمة التجارية بمكناس
إشعا3 بفتح مسطرة التصفية 

القضائية وبتمديدها للمسير

 2 3قم  الحكم  بمقت�صى 

في   2022 فبراير   22 بتا3يخ  الصاد3 

3قم  املضمومة  التجا3ية  امللفات 

قضت   2022/8202/06-05-00-02

املحكمة التجا3ية بمكنا2 :

بتحويل مسطرة التسوية القضائية 

املفتوحة في حق شركة سيكي كلي0، 

الكائن مقرها االجتماعي ب A5 الطابق 
الثالث، إقامة أميرة 1 السوق املركزي 
واملسجلة بالسجل التجا3ي مكنا2  
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وبفتح  تحليلي   22902 3قم  تحت 
مسطرة التصفية القضائية في حقها 
مسيرها  إلى  املسطرة  هذه  وبتمديد 
الحشيب سيا�صي بصفته الشخصية مع 
يترتب عن ذلك قانونا وبسقوط األهلية 

التجا3ية عنه ملدة خمس سنوات.
على األستاذ كمال حيدة  باإلبقاء 
قاضيا منتدبا واألستاذ ياسي0 أقشلي 
نائشا له في املسطرة والسيد سمير بن 

يشو سنديكا فيها.
باعتشا3 تا3يخ التوقف عن الدفع 
القا�صي  بالحكم  املحدد  نفسه  هو 
القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح 
السابقة  شهرا  عشر  الثمانية  أي 
التسوية  مسطرة  فتح  حكم  لتا3يخ 

القضائية.
املعجل  بالنفاد  الحكم   بشمول 
ما عدا الشق املتعلق بسقوط األهلية 

التجا3ية.
بكيفية  املصا3يف  باستخالص 
امتيازية من منتوج التصفية وبرفض 

باقي الطلب.
عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

3شيد الكسعي

منتدب قضائي من الد3جة الثانية

26

املحكمة التجا3ية بمكنا2
بيع أصل تجا3ي

ملف 3قم : 2022/08
حساب : 2205

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
موثق  الصنهاجي،  زهو3  األستاذة 
نوفمبر   17 بتا3يخ   بمكنا2 
السيد  باع   2022 ديسمبر  و22 
الساكن بمكنا2 3قم  حميد حجو، 
السالم توسيع سيدي سعيد،   ،229
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
يوسف  للسيد   D52258 3قم 
التعريف  لشطاقة  الحامل  مشتكير، 
جميع   D626292 3قم  الوطنية 
األصل التجا3ي الذي هو عشا3ة عن 
ديو3   19 الكائن بمكنا2  ميكانيكي، 
بالسجل  املسجل  حميد،  الحاج 
التجا3ية  املحكمة  لدى  التجا3ي 
بثمن   22626 3قم  تحت  بمكنا2 
قد3ه 202.500 د3هم موزعة كاآلتي :

العناصر املعنوية 10.000 د3هم ؛

العناصر املادية 92.500 د3هم.

لذلك فإ0 جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضشط  بكتابة  أ0 توضع 

 التجا3ية بمكنا2 داخل أجل 15 يوما 

من تا3يخ صدو3 النشرة الثانية.

النشرة األولى

47 مكرر

املحكمة التجا3ية بفا2
مصلحة السجل التجا3ي

إشها3 عقد بيع أصل تجا3ي

ملف بيع 3قم : 2022/05

حساب خاص : 4065

)ذ.فؤاد  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

بفا2  مؤ3خ  بفا2(  موثق  بنسودة 

فبراير  و7   2022 ديسمبر   6 بتا3يخ 

2022 ومسجل بفا2 بتا3يخ 7 فبراير 

.2022

التلمساني  الغما3ي  السيد  باع 

 C26598 يونس، 3قم بطاقته الوطنية

الساكن بفا2 10، شا3ع عشد الرحيم 

الغما3ي  السيد  بد3،  حي  السقاط 

التلمساني مهدي، 3قم بطاقته الوطنية 

CD90285 الساكن بفا2، إقامة بد3، 

شقة 22، شا3ع عشد الرحيم السقاط، 

 ،CEMAFES حي بد3، نيابة عن شركة

بمقت�صى الصالحيات املخولة لهما  لهذا 

الغرض بالنظام األسا�صي للسيد شامي 

 C66929 خالد، 3قم بطاقته الوطنية

والساكن بفا2، إقامة الهدى 3قم 16 

شا3ع عالل  زنقة بد3 شاكر السياب، 

بن عشد هللا م.ج والسيد ايت واعثما0 

 C200220 عما3، 3قم بطاقته الوطنية

الكرامة،  شا3ع  بفا2،  والساكن 

.1 الزهو3   ،22 3قم  كونكري،  زنقة 

بفا2،  املستغل  التجا3ي  األصل 

58 شا3ع الز3قطوني، اطلس واملسجل 

3قم  تحت  بفا2  التجا3ي  بالسجل 

د3هم   600.000 قد3ه  بثمن   16609

حسب الشروط املنصوص عليها بعقد 

الشيع.

وتقشل التعرضات بكتابة الضشط 
باملحكمة التجا3ية بفا2 داخل أجل 
يوما   )15( عشر  خمسة  يتعدى  ال 

ابتداءمن النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن 3ئيس كتابة الضشط
سعيد ابن سليما0

27 مكرر

املحكمة التجا3ية بفا2
مصلحة السجل التجا3ي

إشها3 عقد تفويت أصل تجا3ي
ملف بيع 3قم : 2022/06

حساب خاص : 4069
)ذة.امل  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
بفا2  مؤ3خ  بفا2(  موثق  مشواط 
ومسجل   2022 فبراير  و9   2 بتا3يخ 

بفا2 بتا3يخ 9 فبراير 2022.
فوت السيد النكادي محمد، 3قم 
الساكن   C957292 بطاقته الوطنية
الطيب،  لوالد  يوسف  اوالد  بفا2 
للسيدة عائشة هروش، 3قم بطاقتها 
والساكنة   Z202997 الوطنية 
حي البرج   9 بلوك   225 بصفرو 3قم 
3باط الخير، األصل التجا3ي املستغل 
بفا2، طريق صفرو الزهو3 1، شا3ع 
واملسجل   205 3قم  3شيد  موالي 
3قم  تحت  بفا2  التجا3ي  بالسجل 
د3هم   600.000 بثمن قد3ه   72226
عليها  املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد التفويت.
وتقشل التعرضات بكتابة الضشط 
باملحكمة التجا3ية بفا2 داخل أجل 
يوما   )15( عشر  خمسة  يتعدى  ال 

ابتداءا من النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن 3ئيس كتابة الضشط
سعيد ابن سليما0

28 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجا3ي عن طريق 

الشيع
ملف 3قم : 2022/28

كتابة  مصلحة  3ئيس  يعلن 
بطنجة  التجا3ية  باملحكمة  الضشط 
ب مؤ3خ  موثق  عقد  بمقت�صى  أنه 

 22 فبراير 2022، باع السيد الحسن 

العرفا0  بطنجة  الساكن  سوادي 

 1 الطابق   202 عما3ة   25 مجموعة 
التعريف  لشطاقة  والحامل   54 3قم 

واملسجل   M275292 3قم  الوطنية 

بالسجل التجا3ي بطنجة تحت 3قم 

تنوب عنه في ذلك زوجته   ،90920

الحاملة  الراجي  خديجة  السيدة 

3قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

وكالة خاصة  بمقت�صى   BK222052

 ،2022 فبراير  فاتح  بتا3يخ  مؤ3خة 

الكائن  التجا3ي  األصل  مجموع 

 202 عما3ة  العرفا0  مجمع  بطنجة 

 22 3قم  ب   25 السكنية  املجموعة 

الطابق األ3�صي، لفائدة السيد حسن 

التعريف  لشطاقة  الحامل  الششهي 

وحددت   ،GA08268 3قم  الوطنية 

قيمة األصل التجا3ي موضوع الشيع 

في مشلغ  إجمالي قد3ه 200.000 د3هم.

التعرضات  جميع  فإ0  وعليه 

تقدم بكتابة الضشط بهذه املحكمة 

من  ابتداء  يوما   15 أجل  داخل 

80  تا3يخ النشر الثاني طشقا للفصل 

 وما يليه من مدونة التجا3ة.

النشرة األولى
اإلمضاء : عن 3ئيس كتابة الضشط

كمال معطاكة

48 مكرر

املحكمة االبتدائية بأسفي
مكتب السجل التجا3ي

بيع أصل تجا3ي
2/ت : 2295

حساب 3قم : 20622
تطشيقا للمادتي0 82 و80 من مدونة 
توثيقي  عقد  وبمقت�صى  التجا3ة، 
سوسن  األستاذة  طرف  من  محر3 
سعد املسجل بتا3يخ 15 فبراير 2022 

بأسفي.
الرحما0  عشد  اسبيو  السيد  باع 
زنقة   ،22 الساكن بالرقم   H29682
اسفي  الريح،  ا3حات  حي  املعا�صي، 
 TENSIFT لشركة  القانوني  املمثل 
ذات   PHONE SERVICE SARL
للسيد د3هم   200.000 3أسمال 
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 22 بالرقم  الساكن  فاكر،  سعيد 
أسفي،   ،2 تجزئة الهناء   2 املحموعة 
للشركة  التجا3ي  األصل  مجموع 
واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 
الرباط،  زنقة   226 بالرقم  الكائنة  
التجا3ي  بالسجل  واملسجلة  اسفي 
الشروط  حسب   2295 3قم  تحت 
بثمن  الشيع  بعقد  عليها  املنصوص 

قد3ه 580.000 د3هم.
يتعرضوا  أ0  الشائع  لدائني  يجوز 
على أداء ثمن الشيع داخل أجل أقصاه 
يوما بعد النشر   )15( خمسة عشر 
3سالة  بواسطة  اإلعال0  لهذا  الثاني 
بالتوصل، اإلشعا3  مع   مضمونة 
 أو بإيداع هذا التعرض مقابل وصل 
املحكمة،  بهذه  الضشط  بكتابة 
تحت  التعرض  يشي0  أ0  ويجب 
الدين وأسشابه  الشطال0 مشلغ  طائلة 
واملوطن املختا3 داخل دائرة املحكمة.

النشرة الثانية 
3ئيس مصلحة كتابة الضشط

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
بيع أصل تجا3ي
2/ت : 22828

حساب 3قم : 25252
من  و80   82 للمادتي0  تطشيقا 
مدونة التجا3ة، وبمقت�صى عقد عرفي 
سبتمبر   20 بتا3يخ  عليه  املصادق 
سبتمبر   20 بتا3يخ  مسجل   2022

2022 بآسفي.
بطاقته  ادبيبي  عادل  السيد  باع 
عشد  للسيد   H292268 الوطنية 
الوطنية  بطاقته  بطاش  العزيز 
األصل  مجموع   ،HH260225
املادية  عناصره  بجميع  التجا3ي 
واملعنوية الكائن ب : 3قم 159 تجزئة 
بالسجل  واملسجل  أسفي.  ملياء 
22828 حسب   : التجا3ي تحت 3قم 
بعقد  عليها  املنصوص  الشروط 

الشيع، بثمن قد3ه 400.000 د3هم.
يتعرضوا  أ0  الشائع  لدائني  يجوز 
أجل  داخل  الشيع  ثمن  أداء  على 
أقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني لهذا 
مضمونة  3سالة  بواسطة  اإلعال0 
أو بإيداع هذا  مع اإلشعا3 بالتوصل، 
التعرض مقابل وصل بكتابة الضشط 

يشي0  أ0  ويجب  املحكمة،  بهذه 

مشلغ  الشطال0  طائلة  تحت  التعرض 

الدين وأسشابه واملوطن املختا3 داخل 

دائرة املحكمة.

النشرة الثانية 
عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

1 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد

إعال0 عن هشة أصل تجا3ي
يعلن ئيس مصلحة كتابة الضشط  

أنه  ببرشيد،  االبتدائية  باملحكمة 

في مؤ3خ  3سمي  عقد   بمقت�صى 

السادة  وهب   ،2022 فبراير   28  

الصافي  الكشير  منصو3،  محمد   :

على  الحاملي0  الصافي  وخديجة 

 التوالي بطائق التعريف الوطنية أ3قام

 BL22000, BE620065،  T50756  

الحامل  الصافي  املصطفى  للسيد 

3قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

بوشعيب  والسيد   ،BE662297

التعريف  لشطاقة  الحامل  الصافي 

واللذا0   ،BE526222 3قم  الوطنية 

ومناصفة  الشياع،  على  يقشال0 

املشاعة  الحقوق  جميع  بينهما، 

اململوكة للواهشي0، في األصل التجا3ي 

الغدائية  املواد  بيع  في  املستغل 

والكائن بتجزئة نو3ة الرقم 2 الد3وة  

التجا3ي  بالسجل  واملسجل  برشيد 

تحت  ببرشيد  االبتدائية  باملحكمة 

3قم 20860.

التعرضات  جميع  فإ0  وعليه 

هاته  ضشط  بكتابة  تقدم  أ0  يجب 

التجا3ي  السجل  مكتب  املحكمة 

داخل أجل 15 يوما من تا3يخ النشرة 

األولى والثانية.

النشرة األولى 
عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

57 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
بيع أصل تجا3ي

كتابة  مصلحة  3ئيس  يعلن 

الضشط باملحكمة االبتدائية ببرشيد، 

مؤ3خ في  أنه بمقت�صى عقد 3سمي، 

2 فبراير 2022، باع السيد مصطفى 

التعريف  لشطاقة  الحامل  نوا3،  بن 

والسيد   ،B722852 3قم  الوطنية 

لشطاقة  الحامل  بنعال،  إبراهيم 

 ،BH220228 التعريف الوطنية 3قم

فخري،  املصطفى  السادة  لفائدة 

فخري،  علي  فخري،  أحمد 

وعائشة  صوالح،  عشد الحاليم 

التوالي،  على  الحاملي0  اهزوم، 

3قم  الوطنية  التعريف  لشطائق 

 HA26820 - HA987 - HA65800

جميع   ،- H200206 - HA82909

األصل التجا3ي املشتمل على حمام 

»حمام الوفاء  شعا3ه التجا3ي  عام، 

الد3وة   2 الوفاء  بتجزئة  الكائن   »2
التجا3ي  بالسجل  واملسجل  برشيد، 

تحت  ببرشيد  االبتدائية  باملحكمة 
3قم 22700 و22702، وقد حدد ثمن 

 100.000 الشيع في مشلغ إجمالي قد3ه 

د3هم.

وعليه، فجميع التعرضات، تقدم 

- مكتب  بكتابة ضشط هاته املحكمة 

السجل التجا3ي - داخل أجل خمسة 

األولى  النشرة  تا3يخ  من  يوما  عشرة 

والثانية.
النشرة الثانية 

عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

2 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
بيع أصل تجا3ي

كتابة  مصلحة  3ئيس  يعلن 

الضشط باملحكمة االبتدائية ببرشيد، 

مؤ3خ في  أنه بمقت�صى عقد 3سمي، 

2 فبراير 2022، باع السيد مصطفى 

التعريف  لشطاقة  الحامل  نوا3،  بن 

والسيد   ،B722852 3قم  الوطنية 

لشطاقة   الحامل  بنعال،  إبراهيم 

 ،BH220228 التعريف الوطنية 3قم

فخري،  املصطفى  السادة  لفائدة 

فخري،  علي  فخري،  أحمد 

وعائشة  صوالح،  عشد الحاليم 

التوالي،  على  الحاملي0  اهزوم، 

3قم  الوطنية  التعريف  لشطائق 

 HA26820 - HA987 - HA65800

جميع   ،- H200206 - HA82909

األصل التجا3ي املشتمل على حمام 

امل«  »حمام  التجا3ي  شعا3ه  عام، 

برشيد،  الد3وة  امل  بتجزئة  الكائن 

واملسجل بالسجل التجا3ي باملحكمة 

االبتدائية ببرشيد تحت 3قم 22700 

في  الشيع  ثمن  حدد  وقد  و22702، 

د3هم.  100.000 قد3ه  إجمالي  مشلغ 

تقدم  التعرضات،  فجميع  وعليه، 

- مكتب  بكتابة ضشط هاته املحكمة 

السجل التجا3ي - داخل أجل خمسة 

األولى  النشرة  تا3يخ  من  يوما  عشرة 

والثانية.
النشرة الثانية 

عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعال0 عن بيع أصل تجا3ي

ملف 3قم 2022/22

حساب 3قم 29006

بمقت�صى عقد عرفي مؤ3خ بتا3يخ 

بتا3يخ  ومسجل   2022 يونيو   11

السيد 3ضوا0  باع   2022 يونيو   20

التعريف  لشطاقة  الحامل  قاصد 

السيد  إلى   M275220 3قم  الوطنية 

لشطاقة  الحامل  حاتبي  الفتاح  عشد 

 M262005 3قم  الوطنية  التعريف 

الحامل  حاتبي  توفيق  والسيد 

3قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 
التجا3ي  األصل  مجموع   M008052

املسجل بالسجل التجا3ي تحت 3قم 

 KISSARIAT  ,86 ب  الكائن   29220

فيه  املزاول   ،TAZI, ELJADIDA

 MD DEVETEMENTS« نشاط 

 CONFECTIONNES EN DEMI

GROS« تحت اسم.
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والكيفية  الشروط  حسب  وذلك 

املذكو3ة في العقد.

وعليه فإ0 التعرضات تقشل بكتابة 

الضشط باملحكمة االبتدائية بالجديدة 

داخل أجل 15 يوما من تا3يخ النشرة 

الثانية.

النشرة األولى 
املشرف على مصلحة السجل التجا3ي

56 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

بيع أصل تجا3ي

ملف 3قم 2022/02

حساب 3قم 28762

في مؤ3خ  موثق  عقد   بمقت�صى 

بتا3يخ ومسجل   2022 ديسمبر   22 

27 ديسمبر 2022 باعت السيدة كنزة 

بن خليفة الحاملة لشطاقة التعريف 

السيد  إلى   N22852 3قم  الوطنية 

لشطاقة  الحامل  الغزواني  ايوب 

 M008995 3قم  الوطنية  التعريف 

بالسجل  املسجل  التجا3ي  األصل 

الكائن   9686 3قم  تحت  التجا3ي 

 LOT AMINE ANGLE AV »J«  : ب 

 ET »I« SECTEUR II HAY SAADA,

نشاط  فيه  املزاول   EL JADIDA

 OPTIQUE اسم  تحت   OPTICIEN

حسب  وذلك   EL GHAZOUANI

الشروط والكيفية املذكو3ة في العقد.

تقشل  التعرضات  فإ0  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط  بكتابة 

من  يوما   15 أجل  داخل  بالجديدة 

تا3يخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية 
املشرف على مصلحة السجل التجا3ي

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أصل تجا3ي

ملف 3قم 2022/05
حساب 3قم 29095

في مؤ3خ  موثق  عقد   بمقت�صى 
بتا3يخ ومسجل   2022 يناير   2 
باع السيد يوسف   2022 يناير   17  
التعريف  لشطاقة  الحامل  3يحا0 
إلى السيد   M508206 الوطنية 3قم 
لشطاقة  الحامل  زكراحي  3ضوا0 
 M94191 3قم  الوطنية  التعريف 
بالسجل  املسجل  التجا3ي  األصل 
الكائن   28298 3قم  تحت  التجا3ي 
 LOTIS BASMA LOT N2  : ب 
 MAGASIN AU RDC, EL JADIDA
 TENANT UN نشاط  فيه  املزاول 
SALON DE THE - CAFE تحت اسم 
حسب  وذلك   CAFE SIGNATURE
الشروط والكيفية املذكو3ة في العقد.
تقشل  التعرضات  فإ0  وعليه 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط  بكتابة 
من  يوما   15 أجل  داخل  بالجديدة 

تا3يخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية 

املشرف على مصلحة السجل التجا3ي

11 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشها3 بيع أصل تجا3ي

3قم 2022/04
حساب خصو�صي 3قم : 22870

بيع أصل تجا3ي
حر3  موثق  عقد  بمقت�صى 
مو�صى  األستاذ  بمكتب  بالقنيطرة 
2022 فبراير   22 بتا3يخ   إقو3اشن 

باع :
 MEHDI TOUHTOUH, السيد 

.MAROCAIN CIN G622652
األصل التجا3ي الكائن ب : سيدي 
القنيطرة  الحنشة  دوا3  الطيبي 

واملستغل كصيدلية.
لدى  التجا3ي  بالسجل  واملقيد 
بالقنيطرة تحت  االبتدائية  املحكمة 

3قم 72792.
 280.000 ب  تقديره  تم  والذي 

د3هم.

لفائدة كل من :
 ANASS BOURMADA, السيد 

.MAROCAIN CIN T258555
أعاله  املذكو3  الشائع  دائني  فعلى 
أ0 يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة 
 15 االبتدائية بالقنيطرة داخل أجل 
من تا3يخ النشرة الثانية  يوما ابتداء 
طشقا للفصل 80 من مدونة التجا3ة.

النشرة األولى 
عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

كوثر الشاوي
منتدبة قضائية من الد3جة الثانية

21 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن جرير
تفويت أصل تجا3ي

ملف 2022/01
بمقت�صى عقد عرفي تنازل السيد 
العربي الفرض والسيد كمال الفرض 
والسيدة  الفرض  فدوى  والسيدة 
عفاف الفرض والسيدة كوثر الفرض 
عن  الفرض  مريم  السيدة  لفائدة 
السياقة  تعليم  في مؤسسة  نصيبهم 
مكر3   29 3قم  املسيرة  بحي  الكائنة 
بابن جرير املسجل بالسجل التجا3ي 

تحت 3قم 2058.
أعاله  املذكو3ين  دائني  على 
القسم  إلى  بتعرضهم  يتقدموا  أ0 
االبتدائية باملحكمة   التجا3ي 
من  يبتدئ  أجل  داخل  جرير  بابن 
في  وينتهي  الثاني  اإلعال0  نشر  تا3يخ 
نشر  من   15 عشر  الخامس  اليوم 

اإلعال0 الثاني.
النشرة األولى 

عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بميدلت
بيع أصل تجا3ي

طشقا للفصل 82 وما يليه
من القانو0 3قم 95.15

مؤ3خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
السيد  باع   2022 فبراير  فاتح  في 
بن  علي  ابن  عما3  ايت  مصطفى 
بن  ايت  بقصر  الساكن  الطيب 
يشو ايت عياش ميدلت 3قم بطاقة

 VA92858 3قم  الوطنية  تعريفه   
 للسيدة حجيشة بوزيا0 بنت امحمد
الساكنة ب شا3ع مو�صى  بن موالي 
بن نصير بومية ميدلت بطاقة تعريفه 
اململوك  التجا3ي  األصل   V220856
الخضراء  املسيرة  بشا3ع  والكائن  له 
عناصره  بجميع  ميدلت  بومية 
بثمن إجمالي قد3ه  املادية واملعنوية 
بالسجل  واملسجل  د3هم   200.000
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجا3ي 

بميدلت تحت 3قم 11514.
وعلى دائني الشائع املذكو3 أعاله أ0 
يوجهوا بتعرضاتهم إلى كتابة الضشط 
قسم السجل التجا3ي لدى املحكمة 
االبتدائية بميدلت داخل أجل يبتدئ 
من تا3يخ نشر اإلعال0 األول وينتهي 
15 من نشر  في اليوم الخامس عشر 

اإلعال0 الثاني.
النشرة األولى 
3ئيس كتابة الضشط

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعشة السجل التجا3ي
ملف 3قم : 2022/2
حساب 3قم : 5089

تقديم أصل تجا3ي حصة في شركة
املؤ3خ  العرفي  العقد  بمقت�صى 
السيد  قدم   2022 نوفمبر   29 في 
التعريف  لشطاقة  الحامل  علي جعة 
الوطنية 3قم J825509، كافة األصل 
3قم  والكائن  يملكه  الذي  التجا3ي 
واملقيد  تيزنيت  الحمام  زنقة   227
املحكمة  لدى  التجا3ي  بالسجل 
 2226 االبتدائية بتيزنيت تحت 3قم 
واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 
املسؤولية  ذات  الشركة  في  كحصة 
 STE PHARMACIE JAA املحدودة 

والذي قوم بـ : 655.000 د3هم.
تسجل  التعرضات  فإ0  وبذلك 
االبتدائية  املحكمة  ضشط  بمكتب 
بتيزنيت داخل أجل الخمسة عشرة 
الثانية  للنشرة  املوالية   )15( يوما 

طشقا للمادة 80 من مدونة التجا3ة.
تحت جميع التحفظات
النشرة األولى 

عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

24 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعشة السجل التجا3ي
ملف 3قم : 2022/1
حساب 3قم : 5028
تفويت أصل تجا3ي

تجا3ي  أصل  هشة  عقد  بموجب 
املؤ3خ في 4 يناير 2022.

اتخروفت  محمد  السيد  وهب 
كافة األصل   ،J802882 وطنيته 3قم 
 9 برقم  الكائن  للمحل  التجا3ي 
تيزنيت  النو3 ساحة املشو3  قسا3ية 
يحمل  املجوهرات  لشيع  واملخصص 
اسم مجوهرات اوتخروفت واملسجل 
 2066 3قم  تحت  التجا3ي  بالسجل 
بتيزنيت  االبتدائية  باملحكمة 
3قم  وطنيته  اتخروفت  انوا3  لفائدة 
املادية  عناصره  بجميع   JE270576
إجمالي  بثمن  قوم  والذي  واملعنوية 

قد3ه 100.000 د3هم.
تسجل  التعرضات  فإ0  وبذلك 
االبتدائية  املحكمة  ضشط  بمكتب 
بتيزنيت داخل أجل الخمسة عشرة 
الثانية  للنشرة  املوالية   )15( يوما 

طشقا للمادة 80 من مدونة التجا3ة.
النشرة األولى 
تحت جميع التحفظات

عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجا3ي

ملف 3قم : 2022/02
حساب 3قم : 15196

بتا3يخ  توثيقي  عقد   بمقت�صى 
السيدة  باعت   2022 فبراير   22
فاطمة بوبية، الحاملة ل.ب.ت.و 3قم 
G104100 للسيدة هدى بوشالغمي، 
الحاملة ل.ب.ت.و FA95690 األصل 
 25270 التجا3ي املسجل تحت 3قم 
بالخمسيات،  االبتدائية  باملحكمة 
الخامس،  محمد  بشا3ع  والكائن 
الخميسات  تيفلت  النهضة،  حي 
»النهضة«  صيدلية  ألجل  واملستغل 
واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

واملقد3 بثمن 750.000 د3هم.

لذلك فإ0 جميع التعرضات يجب 
باملحكمة  الضشط  بكتابة  أ0 توضع 
أجل  داخل  بالخميسات  االبتدائية 
تا3يخ  من  يوما   )15( عشر  خمسة 

صدو3 النشرة الثانية.
النشرة األولى 

عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

29 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم
ملف إيداع تقديم أصل تجا3ي في 

حصة شركة
ملف 3قم : 2022/4

إعال0 قضائي عن تقديم أصل 
تجا3ي حصة في شركة

بمقت�صى عقد مصادق عليه من 
طرف السيد بابا يوسف من خالله 
في  حصة  تجا3ي  أصل  تقديم  تم 

شركة.
الحامل  يوسف  بابا   : املساهم 
 UA59025 3قم  الوطنية  للشطاقة 
 CHEF التجا3ي  لألصل  مالك 
 D’INSTITUTION ECOLE
 D’ENSEIGNEMENT PRIVE
 CRECHE ET GARDERIE
 CRECHE ET تحت اسم D’ENFANT
 MATERNEL SIJILMASSA PRIVE
باملحكمة  التجا3ي  بالسجل  مسجل 

االبتدائية بكلميم تحت 3قم 9558.
الضريشة املهنية 3قم : 09602992.
الشركة املستفيدة من املساهمة 
 CRECHE ET MATERNEL   :
طو3  في  وهي   SIJILMASSA PRIVE

التشكيل بمدينة كلميم.
تم تقييم الحصة املقدمة في مشلغ 

قد3ه : 2.260.000 د3هم.
وعليه فإ0 3ئيس مصلحة كتابة 
أ0  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 
الضشط  كتابة  إلى  بتعرضه  يتقدم 
شعشة السجل التجا3ي بهذه املحكمة 
يوما املوالية للنشرة   15 داخل أجل 
مدونة  من   80 للمادة  طشقا  الثانية 

التجا3ة.
النشرة األولى 

عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

49 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم

ملف إيداع تقديم أصل تجا3ي
 في حصة شركة

ملف إيداع بيع األصل التجا3ي

 3قم 2022/22

إعال0 قضائي عن بيع األصل 
التجا3ي

بمقت�صى محضر بيع أصل تجا3ي 

التنفيذ  مأمو3  طرف  من  واملحر3 

السيد محمد الكائن بتا3يخ 15 نوفمبر 

2022 ملف حجز تنفيذي على األصل 

باملحكمة   2029/29 3قم  التجا3ي 

االبتدائية بكلميم، فإ0 السيد محمد 

الوطنية  للشطاقة  الحامل   يحي  بن 

3قم BH299059 3ست عليه املزايدة 

على األصل التجا3ي موضوع الحجز 

والذي هو عشا3ة عن صيدلية تحت 

الخضراء«  املسيرة  »صيدلية  اسم 

بكلميم  املسيرة  بشا3ع  والكائنة 

واملسجل بالسجل التجا3ي باملحكمة 

 2782 3قم  تحت  بكلميم  االبتدائية 

واملعنوية،  املادية  عناصره  بجميع 

بمشلغ 000.800 د3هم.

محمد  السيد  يصشح  وبذلك 

لألصل  الوحيد  املالك  هو  يحي  بن 

الخضراء  املسيرة  صيدلية  التجا3ي 

بكلميم  املسيرة  بشا3ع  الكائنة 

واملسجل بالسجل التجا3ي باملحكمة 

 2782 3قم  تحت  بكلميم  االبتدائية 

بجميع عناصره املادية واملعنوية.

وبذلك فإ0 3ئيس مصلحة كتابة 

أ0  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 

الضشط  كتابة  إلى  بتعرضه  يتقدم 

شعشة السجل التجا3ي بهذه املحكمة 

يوما املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

مدونة  من   80 للمادة  طشقا  الثانية 

التجا3ة.

النشرة األولى 
عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

50 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعال0 عن بيع أصل تجا3ي

)فرع شركة(

يعلن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط 

أنه  بو3زازات،  اإلبتدائية  باملحكمة 

من  محر3  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

لحسن  ايت  عمر  األستاذ  طرف 

فبراير  فاتح  بتا3يخ  بو3زازات  موثق 

 SABITRAV شركة  فوتت   ،2022

SARL AU في شخص ممثلها القانوني 

املسجلة بالسجل التجا3ي باملحكمة 

االبتدائية بو3زازات تحت 3قم 5205 

مقرها بحي تماسينت و3زازات.

 CAFE« شركة  لفائدة 

 »RESTAURANT MARS SARL AU

املسجلة بالسجل التجا3ي باملحكمة 

3قم  تحت  بو3زازات  االبتدائية 

مقرها بدوا3 تاجدة ترميكت    22827

و3زازات.

 2 املسمى  التجا3ي  األصل 

عشا3ة عن فرع للشركة معد  ما23، 

وسناك،  ومطعم  مقهى  الستغالل 

والكائن بساحة 2 ما23 شا3ع محمد 

بجميع  وذلك  بو3زازات،  الخامس 

عناصره املادية واملعنوية.

وبناء عليه فإ0 جميع التعرضات 

تقدم بكتابة الضشط بهذه املحكمة 

)مكتب السجل التجا3ي( داخل أجل 

15 يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة األولى 
3ئيس مصلحة كتابة الضشط

51 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

تقديم أصل تجا3ي حصة في شركة
ملف 3قم : 2022/2

حساب 3قم : 05220

مصحح  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 2022 نوفمبر   20 بتا3يخ  اإلمضاء 

 2022 نوفمبر   26 بتا3يخ  واملسجل 

بإدا3ة التسجيل بالرباط.
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مريم  علجة  السيدة  تقدمت 
 GK 3قم  الوطنية  للشطاقة  الحاملة 
20082 الساكنة بإقامة ندى بلوك 5 
6 طريق  العما3ة 3قم 52 الشقة 3قم 
 PHARMACIE القنيطرة سال لشركة
ذات  شركة   ALKHADRAA SALE
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
االجتماعي  مقرها  التأسيس  في طو3 
بتجزئة الجزيرة الخضراء 3قم 46 حي 
التجا3ي  اشماعو سال جميع األصل 
باملحكمة  التجا3ي  بالسجل  املقيد 
 20896 3قم  تحت  بسال  االبتدائية 

بجميع عناصره املادية واملعنوية.
فعلى دائنيي مقدم األصل التجا3ي 
املذكو3 أعاله أ0 يتقدموا بتعرضاتهم 
إلى قسم السجل التجا3ي باملحكمة 
يبتدئ  أجل  داخل  بسال  االبتدائية 
من تا3يخ نشر اإلعال0 األول وينتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال0 

الثاني.
النشرة األولى 

63 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
إعال0 عن تحويل أصل تجا3ي
من شخص اعتشا3ي إلى معنوي

ملف 3قم : 06/2022
حساب 3قم : 08688

قام السيد عشد الرحيم بنسعيد، 
3قم  التعريف  لشطاقة  الحامل 
الجنسية،  مغربي   ،A280070
 0820 3قم  التجا3ي  السجل 
بتحويل األصل التجا3ي من شخص 
اعتشا3ي إلى شخص معنوي في اسم 
 PHARMACIE BENSAID« شركة 
الكائن   »ABDERRAHIM SARL
األمير سيدي محمد 3قم  شا3ع   : ب 
فيه  املزاول  سال،  القرية  مكر3   22
نشاط : PHARMACIE وذلك حسب 
الشروط والكيفية املذكو3ة في العقد.
تقشل  التعرضات  فإ0  وعليه 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط  بكتابة 
يوما من تا3يخ   15 بسال داخل أجل 

النشرة الثانية.
النشرة األولى 

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
إعال0 عن بيع نصيب باملزاد العلني

ملف التنفيذ 3قم : 
2022/6101/6092

الضشط  كتابة  3ئيس  يعلن 
بيعا  أ0  بتما3ة  االبتدائية  باملحكمة 
أبريل   22 باملزاد العلني سيقع بتا3يخ 
على الساعة العاشرة صشاحا   2022
هذه  بمقر   4 3قم  الشيوعات  بقاعة 
املحكمة لنصيب املحجو3ة من العقا3 
الرسم  ذي  ملوك«  »كدية  املسمى 
واملتواجد   28/225222 العقا3ي 
بدوا3 املناصير اوالد مكنو0 الواللدة 

تما3ة.
زكطة  محمد  السيد  لفائدة 
الحاجر على السيدة محجوبة زكطة، 
بمكتب  املخابرة  محل  الجاعل 
األستاذ الشرقاوي املعطاوي املحامي 

بهيئة الرباط.
لشيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 
العقا3 باملزاد العلني في حدود نصيب 
 1.415.500( املحجو3 عليها في مشلغ 
املزاد  عليه  3سا  من  يؤدي  د3هم( 
لفائدة   %  2 زيادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة العامة.
وقد كا0 أعلى عرض قدم بتا3يخ 
 2.902.262,60 هو   2022 يناير   22

د3هم.
وعلى الراغشي0 في املشا3كة في املزاد 
الحضو3 في اليوم والساعة املحددين 
االبتدائية  املحكمة  بمقر  لذلك 
بتما3ة وللمزيد من املعلومات يمكن 
االتصال بمكتب التنفيذ حيث يوجد 

ملف اإلجراءات.
عن 3ئيس كتابة الضشط

55

املحكمة االبتدائية بخريبكة
بيع أصل تجا3ي

ملف الشيع 3قم  2022/02/ب أ ت
نحن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط 
بخريشكة،  االبتدائية  باملحكمة 
من   82 تطشيقا للمقتضيات الفصل 
 25-95 القانو0 3قم  مدونة التجا3ة، 

نعلن ما يلي :

بمكتب  عرفي  عقد  بمقت�صى 

األستاذ سقاي املصطفى محام بهيئة 

خريشكة، بتا3يخ 22 يناير 2022، باع 

السالم  عشد  الصابحي  و3ثة  السادة 

وهم السيدة ناشيط فاطمة وأبنائها 

نو3الدين،  املصطفى،  الصابحي 
زبيدة،  3شيدة،  فاطنة،  محمد، 

حميد  يوسف،  خديجة،  نعيمة، 
زنقة   22 برقم  جميعا  والساكنو0 

 - قدو3  بن  بوعزة  د3ب  هبري  جشل 

للسيد بد3 بزوين الساكن  خريشكة، 

خريشكة،   - الفتح  تجزئة   20 برقم 

املنصب على الدكا0  الحق في الكراء 

 147 برقم  الكائن  لتجا3ة  املعد 
تم  حيث  خريشكة،   - الحمام  زنقة 

في مشلغ  التجا3ي  تقويم هذا األصل 

200.000 د3هم.

تسجل  التعرضات  فإ0  وعليه 

املحكمة  بهذه  الضشط  بمكتب 

بخريشكة  التجا3ي(  السجل  )مكتب 

داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما 

بعد النشر الثاني.

النشرة األولى 
عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

62 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان
ملف التنفيذ 3قم : 2022/01

ملف الحاجير 3قم : 2029/01

إعال0 ببيع عقا3 باملزاد العلني
كتابة  مصلحة  3ئيس  السيد  إ0 

الضشط باملحكمة االبتدائية بسيدي 

بأنه  يعلن  اسفله  املوقع  سليما0 

على   2022 ما23   28 بتا3يخ  سيقع 

صشاحا  والنصف  العاشرة  الساعة 

باملحكمة   2 3قم  الشيوعات  بقاعة 

االبتدائية بسيدي سليما0 بيع مايلي 

باملزاد العلني :

 70/222 3قم  العقا3ي  الرسم 

الكائن بسيدي    20-2 املسمى املنا3ة 

سنتيا3   19 آ3   01 سليما0 مساحته 

املتكو0 من دا3 للسكن من سفلي به 

مخز0 وطابق علوي واحد وسطح.

قششات  الزهراء  فاطمة  لفائدة 
الغالي واليا2  ادم  القاصرين  والدة 

الغالي.
االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 
النطالق الشيع باملزاد العلني في مشلغ 
825.000 د3هم مع زيادة %2 لفائدة 

الخزينة العامة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال بقسم التنفيذات القضائية 
باملحكمة االبتدائية بسيدي سليما0.

عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

64

املحكمة االبتدائية بالرباط
ملف تنفيذي عقا3ي 3قم : 

2022/09
حساب 3قم : 22092

إعال0 عن بيع عقا3 باملزاد العلني
لفائدة : كمال ازملاة بصفته مقدما 
الحق   : ازملاة ضد  عن والده محمد 

العام
كتابة  مصلحة  3ئيس  يعلن 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالرباط 
بتا3يخ  ستقع  عمومية  سمسرة  أ0 
19 ماي 2022 على الساعة العاشرة 
بهذه   5 صشاحا بقاعة الشيوعات 3قم 

املحكمة قصد :
يشاع باملزاد العلني نصيب املقدم 
امللك  من  سهم   25/20 بنسشة  عنه 
العقا3ي  الرسم  ذي  قاسم  املسمى 
مجموعة  الكائن   3  /  25852 3قم 
67 حي التقدم الرباط،  السنشلة 3قم 
مساحته 66 متر مربع و حسب تقرير 
الخبرة املنجزة من طرف الخشير نجيب 
 أسكير املودع بكتابة الضشط بتا3يخ
بناية  عشا3ة  هو   2022 سبتمبر   2
وطابقي0  أ3�صي  طابق  من  سكنية 
من  معتمر  وهو  والسطح  علويي0 
الشياع  على  املالكي0  احمد  طرف 
ال وجود للمكتري به وقد حدد ثمن 
لنصيب  العلني  باملزاد  الشيع  انطالق 
مشلغ  في  املنال  جمعية  عليها  املنفذ 
واجب  إليه  يضاف  د3هم   176000
في املائة ومصا3يف   2 خزينة الدولة 

التنفيذ.
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تقديم  أو  املعلومات  وللمزيد من 

بمكتب  االتصال  يمكن  عروض 

التفيذ املدني شعشة الحجز العقا3ي 

بهذه املحكمة املكتب 3قم 70، املكلف 

بالتفيذ : خالد نبيه.
عن 3ئيس مصلحة كتابة الضشط

66

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو القرا3

االسم العائلي : أديب.

االسم الشخ�صي : أمي0.

ابن : عشد الغني وأمه : 3حمة بنت 

الحسي0.

املولود بتا3يخ 5 يناير 2998 بفا2

الساكن : بالرقم 7 سوق عشد هللا، 

باب الحمراء، فا2.

حكم عليه بتا3يخ 22 يناير 2022 

لألحداث  الجنايات  من طرف غرفة 

بفا2.

من أجل جناية السرقة املوصوفة 

بالكسر والتعدد والليل.

ومعاقشته عن ذلك بسنة واحدة 
دو0  الصائر  وتحميله  نافذا  حبسا 

إجشا3.

30

محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرا3

االسم العائلي : أو3غي.

االسم الشخ�صي : مصطفى.
بنت  زهرة   : وأمه  لحسن   : ابن 

محمد.

 2998 أغسطس   2 املولود بتا3يخ 

بميسو3.

الساكن : بزنقة طاطا، حي سيدي 

بوطيب، ميسو3.

 حكم عليه بتا3يخ 6 ديسمبر 2022 

لألحداث  الجنايات  من طرف غرفة 

بفا2.

والجرح  الضرب  جناية  أجل  من 

بالسالح املؤدي إلى عاهة مستديمة.

ومعاقشته عن ذلك بسنتي0 اثنتي0 

حبسا نافذا وتحميله الصائر تضامنا 

دو0 إجشا3.

31

محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرا3

االسم العائلي : حازم.

االسم الشخ�صي : محمد.

: فاطمة  : عشد اللطيف وأمه  ابن 

الزهراء بنت عزيز.

15 د3ب الكا3ة،  بالرقم   : الساكن 

سيدي الهيري الفخا3ين، فا2.

حكم عليه بتا3يخ 22 يناير 2022 

من طرف غرفة الجنايات بفا2.

بقاصر  التغرير  جناية  أجل  من 

وهتك عرضها بالعنف والتدليس.

ومعاقشته عن ذلك بسنتي0 اثنتي0 

وتحميله  التنفيذ  موقوف  حبسا 

الصائر واإلجشا3 في األدنى.

32

محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرا3

االسم العائلي : منوا3.

االسم الشخ�صي : محمد علي.

: فاطمة  : عشد اللطيف وأمه  ابن 

بنت محمد.

 1994 ديسمبر   9 بتا3يخ  املولود 

بمركز 3باط الخير.

الساكن : الفوج 28 املشاة للقوات 

املسلحة امللكية كلثة زمو3، العيو0.

 حكم عليه بتا3يخ 22 نوفمبر 2022 

من طرف غرفة الجنايات بفا2.

بقاصر  التغرير  جناية  أجل  من 

عنه  الناتج  بالعنف  عرضها  وهتك 

وجنحة  واالغتصاب  االفتضاض 

الضرب والجرح.

 (5( بخمس  ذلك  عن  ومعاقشته 

سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر 

واإلجشا3 في األدنى.

33
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز واملاء
بحث حول الكشف عن املنافع 

واملضا3
إعال0

إ0 بحثا حول الكشف عن املنافع 
سيفتتح  واملضا3 مدته شهرا واحدا، 
بمكاتب   2022 ما23   20 من  ابتداء 
إقليم  هللا،  عشد  موالي  جماعة 
الطلب  على  بناء  وذلك  الجديدة، 
الكائن  بتروفا0  شركة  من  املقدم 
مقرها االجتماعي 80، شا3ع الهاشمي 
الشيضاء،   الدا3  بولو،  الفياللي، 
من  الترخيص  طلب  قصد  وذلك 
مزدوج  مستودع  استغالل  أجل 
بنزين   + )كازوال  لتخزين املحروقات 
الصناعية  باملنطقة  الشوتا0(  غاز   +
جماعة  األصفر،  الجرف   MEDZ
إقليم الجديدة على  موالي عشد هللا، 
ذي   )P.I.J.L. A 19( املسمى  امللك 
.08/278220 3قم  العقا3ي  الرسم 
هذا، ويوجد ملف الشحث بمكاتب 
إقليم  هللا،  عشد  موالي  جماعة 
حيث يمكن االطالع عليه  الجديدة، 
أوقات  وذلك خالل  يهمه األمر،  ملن 

العمل اإلدا3ي.
67

وزارة الداخلية
املوضوع : التحديد اإلدا3ي

3قم 925
املرجع : املرسوم 3قم 2.22.25

الصاد3 في 27 يناير 2022
العقا3 املدعو  إ0 محضر تحديد 
تم  الذي  التعاونيات«،  »عقا3 
تحديده في اسم الجماعات الساللية 
»حجاوا، الشواطر وذوي منيع وزاوية 
بمقر  وضعه  تم  قد  الحجوي«، 
وكذا  قيادة ذوي منيع إقليم فجيج، 
العقا3ية  األمالك  على  باملحافظة 
بوجدة،  العقا3ي  املسح  ومصلحة 
األمر  يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتضيات املادة 
القانو0 3قم 62.27 املتعلق بالتحديد 
اإلدا3ي أل3ا�صي الجماعات الساللية 
فإ0 أجل التعرض على هذا التحديد 
أشهر   )2( ثالثة  في  محدد  اإلدا3ي 
ابتداء من 22 ما23 2022 تا3يخ نشر 

هذا اإلعال0 بالجريدة الرسمية.
التعرض  أ0  إلى  اإلشا3ة  وتجد3 
على التحديد اإلدا3ي يجب تقديمه 
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 
غاية إلى  وذلك  منيع،  ذوي   قيادة 

20 يونيو 2022.
 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة 
إليه  املشا3   62.27 من القانو0 3قم 
أعاله يجب على كل متعرض أ0 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقا3ية 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلشا  بوجدة 
تعرضه، وذلك داخل ثالثة )2( أشهر 
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات 

أي قشل 25 سبتمبر 2022.
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وزا3ة الداخلية
املوضوع : التحديد اإلدا3ي

3قم 927
املرجع : املرسوم 3قم 2.22.28

الصاد3 في 27 يناير 2022
العقا3 املدعو  إ0 محضر تحديد 
في  تحديده  تم  الذي  العروق«،  »أم 
»زاوية  الساللية  الجماعات  اسم 
بمقر  وضعه  تم  قد  الحجوي«، 
وكذا  قيادة ذوي منيع إقليم فجيج، 
العقا3ية  األمالك  على  باملحافظة 
بوجدة،  العقا3ي  املسح  ومصلحة 
األمر  يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتضيات املادة 
القانو0 3قم 62.27 املتعلق بالتحديد 
اإلدا3ي أل3ا�صي الجماعات الساللية 
فإ0 أجل التعرض على هذا التحديد 
أشهر   )2( ثالثة  في  محدد  اإلدا3ي 
ابتداء من 22 ما23 2022 تا3يخ نشر 

هذا اإلعال0 بالجريدة الرسمية.

التعرض  أ0  إلى  اإلشا3ة  وتجد3 

على التحديد اإلدا3ي يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

قيادة ذوي منيع، وذلك إلى غاية 20 

يونيو 2022.

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشا3   62.27 من القانو0 3قم 

أعاله يجب على كل متعرض أ0 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقا3ية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلشا  بوجدة 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة )2( أشهر 

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات 

أي قشل 25 سبتمبر 2022.
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وزا3ة الداخلية
املوضوع : التحديد اإلدا3ي

3قم 929

املرجع : املرسوم 3قم 2.22.28

الصاد3 في 27 يناير 2022

العقا3 املدعو  إ0 محضر تحديد 

تم  الذي  الشواطر«،  عي0  »مركز 

تحديده في اسم الجماعات الساللية 

قد  الشواطر وذوي منيع«،  »حجاوا، 

تم وضعه بمقر قيادة ذزي منيع إقليم 

فجيج، وكذا باملحافظة على األمالك 
العقا3ي  املسح  ومصلحة  العقا3ية 

حيث يمكن لكل من يعنيه  بوجدة، 

األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتضيات املادة 

القانو0 3قم 62.27 املتعلق بالتحديد 

اإلدا3ي أل3ا�صي الجماعات الساللية 

فإ0 أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )2( ثالثة  في  محدد  اإلدا3ي 

ابتداء من 22 ما23 2022 تا3يخ نشر 

هذا اإلعال0 بالجريدة الرسمية.

التعرض  أ0  إلى  اإلشا3ة  وتجد3 

على التحديد اإلدا3ي يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  منيع،  ذوي   قيادة 

20 يونيو 2022.

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة 
إليه  املشا3   62.27 من القانو0 3قم 
أعاله يجب على كل متعرض أ0 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقا3ية 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلشا  بوجدة 
تعرضه، وذلك داخل ثالثة )2( أشهر 
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات 

أي قشل 25 سبتمبر 2022.
70

وزا3ة الداخلية
املوضوع : التحديد اإلدا3ي

3قم 922
املرجع : املرسوم 3قم 2.22.29

الصاد3 في 27 يناير 2022
العقا3 املدعو  إ0 محضر تحديد 
تم  الذي  استمضال«،  »تقات 
تحديده في اسم الجماعات الساللية 
بمقر  وضعه  تم  قد  أزا3«،  »قصر 
قيادة بني تدجيت إقليم فجيج، وكذا 
العقا3ية  األمالك  على  باملحافظة 
بوجدة،  العقا3ي  املسح  ومصلحة 
األمر  يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتضيات املادة 
القانو0 3قم 62.27 املتعلق بالتحديد 
اإلدا3ي أل3ا�صي الجماعات الساللية 
فإ0 أجل التعرض على هذا التحديد  
أشهر   )2( ثالثة  في  محدد  اإلدا3ي 
تا3يخ   2022 ما23   22 من  ابتداء 
نشر هذا اإلعال0 بالجريدة الرسمية.
التعرض  أ0  إلى  اإلشا3ة  وتجد3 
على التحديد اإلدا3ي يجب تقديمه 
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 
غاية إلى  وذلك  تدجيت،  بني   قيادة 

20 يونيو 2022.
 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة 
إليه  املشا3   62.27 من القانو0 3قم 
أعاله يجب على كل متعرض أ0 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقا3ية 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلشا  بوجدة 
تعرضه، وذلك داخل ثالثة )2( أشهر 
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات 

أي قشل 25 سبتمبر 2022.
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وزا3ة الداخلية
املوضوع : التحديد اإلدا3ي

3قم 920
املرجع : املرسوم 3قم 2.22.20

الصاد3 في 27 يناير 2022
العقا3 املدعو  إ0 محضر تحديد 
اسم  في  تحديده  تم  الذي  »أزا3«، 
أزا3«،  »قصر  الساللية  الجماعات 
قد تم وضعه بمقر قيادة بني تدجيت 
على  باملحافظة  وكذا  فجيج،  إقليم 
املسح  ومصلحة  العقا3ية  األمالك 
العقا3ي بوجدة، حيث يمكن لكل من 

يعنيه األمر االطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتضيات املادة 
القانو0 3قم 62.27 املتعلق بالتحديد 
اإلدا3ي أل3ا�صي الجماعات الساللية 
فإ0 أجل التعرض على هذا التحديد  
أشهر   )2( ثالثة  في  محدد  اإلدا3ي 
ابتداء من 22 ما23 2022 تا3يخ نشر 

هذا اإلعال0 بالجريدة الرسمية.
التعرض  أ0  إلى  اإلشا3ة  وتجد3 
على التحديد اإلدا3ي يجب تقديمه 
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 
غاية إلى  وذلك  تدجيت،  بني   قيادة 

20 يونيو 2022.
 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة 
إليه  املشا3   62.27 من القانو0 3قم 
أعاله يجب على كل متعرض أ0 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقا3ية 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلشا  بوجدة 
تعرضه، وذلك داخل ثالثة )2( أشهر 
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات 

أي قشل 25 سبتمبر 2022.
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 
3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   22 بتا3يخ  ح.ج/2022/265  
العقا3  على  سيجرى  الذي   2022
ض  شراء  عقد  ذي  لعزيب  املسمى 
بالجماعة  املتواجد   682 بعدد 
الترابية بني بونصا3،دائرة تا3جيست، 

تا3يخ  من  ابتداء  تا3جيست،  إقليم 
ما23   22 إلى غاية   2022 ما23   14
مشروع  شأ0  في  علني  بحث   2022
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
املنزلي  االستعمال  أجل  من  منه، 
لفائدة السيد)ة( بوزيزوة  الحامل )ة( 

.R75822 لشطاقة التعريف الوطنية
1

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3
افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 
3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   22 بتا3يخ  ح.ج/2022/262 
العقا3  على  سيجرى  الذي   2022
بيع  عقد  ذي  تافغا  سهب  املسمى 
املتواجد   2985/00/22 بتا3يخ  حر3 
السشع  ايت  الترابية  بالجماعة 
إقليم  دائرة ايموزا3 كند3،  لجروف، 
ما23   14 تا3يخ  من  ابتداء  صفرو، 
 2022 ما23   22 غاية  إلى   2022
بحث علني في شأ0 مشروع الترخيص 
بجلب املاء من  ثقب مائي، من أجل 
لفائدة  هكتا3ا   2.25 مساحة  سقي 
الحامل  ايوجيل   محمد  السيد)ة( 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  )ة( 

.C220222
2

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3
افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 
3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   20 بتا3يخ  ح.ج/2022/220 
العقا3  على  سيجرى  الذي   2022
املسمى حفرة القاليع ذي عقد شراء 
ض بعدد 491 موضوع عقد شراء ض 
بعدد 272 وعقد مخا3جة  ض  بعدد 
الترابية  بالجماعة  املتواجد   220
دائرة صفرو صفرو،  اغشالو اقو3ا3، 
تا3يخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 
إلى غاية 20 ما23   15 ما23 2022 
مشروع شأ0  في  علني  بحث   2022

منه،  وجلب املاء  الترخيص بإنجاز    
 0.2292 مساحة  سقي  أجل  من 
اشقوندة  السيد)ة(  لفائدة  هكتا3ا 
محمد  الحامل )ة( لشطاقة التعريف 

.CB77625 الوطنية
3

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3
افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 
3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   25 بتا3يخ  ح.ج/2022/285 
العقا3  على  سيجرى  الذي   2022
املسمى ناد3 العريسات ذي عقد هشة 
95 موضوع موجب ملكية  ض بعدد 
بالجماعة  املتواجد   400 بعدد  ض  
دائرة  لحسن،  سيدي  اهل  الترابية 
صفرو، إقليم صفرو، ابتداء من تا3يخ 
ما23   22 إلى غاية   2022 ما23   16
مشروع  شأ0  في  علني  بحث   2022
منه،  املاء  وجلب  بإنجاز   الترخيص 
من أجل تزويد مسجد بني سغروشن  
في  التضامن  جمعية  لفائدة  باملاء 

شخصها ممثلها القانوني.
4

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3
افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 
3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   20 بتا3يخ  ح.ج/2022/280 
العقا3ات  الذي سيجرى على   2022
العقا3ي  الرسم  ذي  غيتة  املسماة 
وبالد اسرتو وبالد   02/20096 عدد 
بعدد  ض  شراء  عقدي  ذي  اسرتو 
222 و عدد 206 املتواجد بالجماعة 
احمد،  بن  يوسف  سيدي  الترابية 
ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 
إلى غاية   2022 ما23   15 من تا3يخ 
20 ما23 2022 بحث علني في شأ0 
ثقشي0  بإنجاز  الترخيص  مشروع 
سقي  أجل  من  منهما،  املاء  وجلب 
لفائدة  هكتا3ا   27.6072 مساحة 
احكوش  لفائدة السيد)ة(  السيد)ة( 
التعريف  لشطاقة  )ة(  الحامل  احمد 

.CD90947 الوطنية
5

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3
افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 
3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   25 بتا3يخ  ح.ج/2022/287 
العقا3  على  سيجرى  الذي   2022
ذي  كمال  مصطفى  مسمى  املسمى 
 67/9226 عدد  العقا3ي  الرسم 
ايت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 
تاوجدات،  عي0  دائرة  بوبيدما0، 
ابتداء من تا3يخ 28  إقليم الحاجب، 
ما23 2022 إلى غاية 28 ما23 2022 
بحث علني في شأ0 مشروع الترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 
لفائدة  هكتا3ات   5 مساحة  سقي 
كمال  مصطفى  القندو�صي  السيد 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.D5208

6

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   25 بتا3يخ  ح.ج/2022/288 

العقا3ين  على  الذي سيجرى   2022

الرسم  ذي  شراج  ملك  املسميي0 

وبولفراي   82/0757 عدد  العقا3ي 

ذي عقد شراء ضمن بعدد 229 ص 

الترابية  بالجماعة  املتواجدين   252

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عشد  سيدي 

تا3يخ  من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

ما23   28 إلى غاية   2022 ما23   28

مشروع  شأ0  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 2.0602 

اللـه  عشد  السيد)ة(  لفائدة  هكتا3ا 

الشكري الحامل )ة( لشطاقة التعريف 

.F200020 الوطنية

7
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

 22 بتا3يخ  ح.ج/2022/272 

على  سيجرى  الذي   2022 فبراير 

الرسم  ذي   1 العزيز  املسمى  العقا3 

املتواجد   60022/05 عدد  العقا3ي 

بالجماعة الترابية لقصير، دائرة عي0 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

إلى غاية   2022 ما23   14 من تا3يخ 

22 ما23 2022 بحث علني في شأ0 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكتا3ات لفائدة السيد)ة( ز3وال عشد 

التعريف  لشطاقة  )ة(  الحامل  الـله 

.S828020 الوطنية

8

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   22 بتا3يخ  ح.ج/2022/269 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

ذي  املحجوب  ايت  ادعو  املسمى 

 K/2585 عدد  العقا3ي  الرسم 

 95/2022 عدد  إدا3ية  شهادة  ذي 

سبت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  أكو3اي،  دائرة  جحجوح، 

14 ما23  الحاجب، ابتداء من تا3يخ 

2022 إلى غاية 22 ما23 2022 بحث 

الترخيص  مشروع  شأ0  في  علني 

من أجل  منه،  بحفر بئر وجلب املاء 

سقي مساحة 2.99 هكتا3ات لفائدة 

السيد)ة( عاصمي محمد الحامل )ة( 

.D96802 لشطاقة التعريف الوطنية

9

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   22 بتا3يخ  ح.ج/2022/267 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى الشرقي 1 ذي الرسم العقا3ي 

بالجماعة  املتواجد   67/6087 عدد 

الترابية آيت نعما0، دائرة الحاجب، 

 14 ابتداء من تا3يخ  إقليم الحاجب، 

ما23 2022 إلى غاية 22 ما23 2022 

بحث علني في شأ0 مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

لفائدة  هكتا3ات   5 مساحة  سقي 

ومن  العزيز  عشد  شهشو0  السيد)ة( 

التعريف  لشطاقة  )ة(  الحامل  معه 

.DC16465 الوطنية

10

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   22 بتا3يخ  ح.ج/2022/260 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

ذي الرسم العقا3ي   2 املسمى غيتة 

عدد 05/29970 املتواجد بالجماعة 

أكو3اي،  دائرة  يعزم،  آيت  الترابية 

 14 ابتداء من تا3يخ  إقليم الحاجب، 

ما23 2022 إلى غاية 22 ما23 2022 

بحث علني في شأ0 مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتا3ات   5 مساحة  سقي  أجل 

الطهري عشد النبي  لفائدة السيد)ة( 

الحامل )ة( لشطاقة التعريف الوطنية 

.D515617

11

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   22 بتا3يخ  ح.ج/2022/260 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

شهادة  ذي  او3اغ  افري  املسمى 

االستغالل 3قم  292/2022 املتواجد 

بوؤزوين،  آيت  الترابية  بالجماعة 

الحاجب،  إقليم  الحاجب،  دائرة 

إلى  14 ما23 2022  ابتداء من تا3يخ 

علني  بحث   2022 ما23   22 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ0  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  هكتا3ات   2.0689 مساحة 

)ة(  اشواو اد3يس الحامل  السيد)ة( 

.D87206 لشطاقة التعريف الوطنية

12

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   22 بتا3يخ  ح.ج/2022/270 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى املقيص ذي الرسم العقا3ي 

عدد 59/08826 املتواجد بالجماعة 

دائرة عي0  الترابية دا3 أم السلطا0، 

من  ابتداء  مكنا2،  إقليم  عرمة، 

 22 إلى غاية   2022 ما23   14 تا3يخ 

شأ0  في  علني  بحث   2022 ما23 

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد)ة(  لفائدة  هكتا3ات   2.0226

لشطاقة  )ة(  الحامل  امي0  الجزيز 

.G277288 التعريف الوطنية

13

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   22 بتا3يخ  ح.ج/2022/282 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   2-0 اخناتة  املسمى 

العقا3ي عدد 05/262256 املتواجد 

دائرة  املغاصيي0،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  مكنا2،  إقليم  ز3هو0، 

غاية  إلى   2022 ما23   14 تا3يخ 

في  علني  بحث   2022 ما23   22

بئر  بحفر  الترخيص  مشروع  شأ0 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتا3   2.0022 مساحة 

املصطفى  الشواشري  السيد)ة( 

الحامل)ة( لشطاقة التعريف الوطنية 

.D698002

14

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   22 بتا3يخ  ح.ج/2022/282 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  ز3والة  3ويسة  املسمى 

املتواجد   K/8022 عدد  العقا3ي 

دائرة  بالجماعة الترابية عي0 عرمة، 

ابتداء  مكنا2،  إقليم  عرمة،  عي0 

إلى غاية   2022 ما23   14 من تا3يخ 

22 ما23 2022 بحث علني في شأ0 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد)ة(  لفائدة  هكتا3ات   2.7750

لشطاقة  الحامل)ة(  مو�صى  عمري 

.D26222 التعريف الوطنية

15
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   22 بتا3يخ  ح.ج/2022/266 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى بوفازوا0 ذي الرسم العقا3ي 

عدد 67/22720 املتواجد بالجماعة 

الترابية ايت اوخلفن، دائرة أكو3اي، 

تا3يخ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

ما23   22 إلى غاية   2022 ما23   14

مشروع  شأ0  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 6 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

ناصري  السيد)ة(  لفائدة  هكتا3ات 

الحامل)ة(  كوثر  والكيري  النبي  عشد 

 IA70257 لشطاقة التعريف الوطنية

.WA227998 و3قم

16

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   28 بتا3يخ  ح.ج/2022/292 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

الحجر  الكدية  مشتة  املسمى 

 F/0565 عدد  امللكية  شهادة  ذي 

اوالد  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

تاونات،  إقليم  تاونات،  دائرة  داود، 

إلى  ابتداء من تا3يخ 28 ما23 2022 

بحث علني في  ما23 2022   28 غاية 

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ0 

وجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإ3واء 

السيد)ة(  لفائدة  هكتا3ات   0.0220

الحمداني سكينة الحامل)ة( لشطاقة 

.CD222862 التعريف الوطنية

38

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   22 بتا3يخ  ح.ج/2022/99 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

امللكية  شهادة  ذي  سليم  املسمى 

عدد 69/99276 املتواجد بالجماعة 

موالي  دائرة  3وا�صي،  سشع  الترابية 

يعقوب،  موالي  إقليم  يعقوب، 

إلى  ابتداء من تا3يخ 28 ما23 2022 

بحث علني في  ما23 2022   28 غاية 

شأ0 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإ3واء 

بالتنقيط لفائدة شركة  هكتا3ات   2

STE MANNDAR INNAV SARL في 

شخص ممثلها القانوني.

39

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   25 بتا3يخ  ح.ج/2022/286 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

امللكية  شهادة  ذي  زغيرات  املسمى 

املتواجد   69/226002 عدد 

بالجماعة الترابية أوالد ميمو0، دائرة 

يعقوب،  موالي  إقليم  ملطة،  جامع 

إلى  ابتداء من تا3يخ 28 ما23 2022 

علني  بحث   2022 ما23   28 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ0  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  هكتا3ات    2.2095 مساحة 

الحميد  عشد  االصيلي  السيد)ة( 

الحامل)ة( لشطاقة التعريف الوطنية 

.CD22029
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   28 بتا3يخ  ح.ج/2022/298  

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  بوعزة  موالي  املسمى 

املتواجد   26/002272 العقا3ي 3قم 

الجوهرة،  عي0  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى  ابتداء من تا3يخ 22 ما23 2022 

بحث علني في  ما23 2022   22 غاية 

شأ0 مشروع الترخيص بإنجاز ثالثة 

من أجل سقي  منها،  آبا3 وجلب املاء 

هكتا3ا لفائدة السيد   4.05 مساحة 

الريفي 3فيق ومن معه الحامل لشطاقة 

.AB 200205 الوطنية  التعريف 

41

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   28 بتا3يخ  ح.ج/2022/202  

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  صحفة  كرمة  املسمى 

املتواجد   82/25522 3قم  العقا3ي 

الجوهرة،  عي0  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى  ابتداء من تا3يخ 22 ما23 2022 

علني  بحث   2022 ما23   20 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ0  في 

من أجل سقي  منه،  بئر وجلب املاء 

لفائدة  هكتا3ا   0,0528 مساحة 

لشطاقة  الحامل  3زوق  السيد 3شيد 

.D 552265  التعريف الوطنية

42

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   28 بتا3يخ  ح.ج/2022/296  

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

1  ذي الرسم  املسمى شعشة املقرطة 

املتواجد   82/22020 3قم  العقا3ي 

بالجماعة الترابية ايت علي اولحسن، 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

 2022 ما23   22 تا3يخ  من  ابتداء 

بحث   2022 ما23   20 غاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأ0  في  علني 

من أجل  منه،  بإنجاز بئر وجلب املاء 

لفائدة  هكتا3ا   2,00 مساحة  سقي 

السيد حمزة الكوهن وإلهام الصقلي 

الحسيني الحاملي0 لشطاقة التعريف 

.C208025/AA20800 الوطنية  

43

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2022/202  بتا3يخ فاتح ما23 

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى ايسلي وامن ذي شهادة امللكية 

املتواجد   150 ص   15 3قم  ضمن 

دائرة  ابشير،  بني  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  الحسيمة،  إقليم  تا3جيست، 

إلى غاية   2022 ما23   22 من تا3يخ 

20 ما23 2022 بحث علني في شأ0 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من أجل االستعمال املنزلي 

وا3واء املاشية وسقي مساحة   1,50 

اعشد  املرابط  السيد  لفائدة  هكتا3ا 

لشطاقة  الحامل  معه  ومن  الوهاب 

.R202007  التعريف الوطنية

44
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   28 بتا3يخ  ح.ج/2022/295  

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى بود3يس ذي الرسم العقا3ي 

املتواجد بالجماعة   26/02562 3قم 

دائرة اولحسن،  علي  ايت  الترابية 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،   

إلى  ابتداء من تا3يخ 22 ما23 2022 

علني  بحث   2022 ما23   20 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ0  في 

من أجل سقي  منه،  بئر وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكتا3ا   1 مساحة 

لشطاقة  الحامل  توفيق  باش  نيت 

؛  AB502028 الوطنية   التعريف 

45

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا3

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد3ته  قرا3  بموجب 

3قم  لسشو   املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   28 بتا3يخ  ح.ج/2022/202  

العقا3  على  سيجرى  الذي   2022

التحفيظ  مطلب  ذي  زايلي  املسمى 

بالجماعة  املتواجد   82/0505 3قم 

الترابية عي0 الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تا3يخ  من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

ما23   20 إلى غاية   2022 ما23   22

مشروع شأ0  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

السيد  لفائدة  هكتا3ا   0,9267

لشطاقة  الحامل  نادية  3كيزة 

.A720807 الوطنية   التعريف 
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