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 ........................................................................................TAITMATINE IMMO6108

 .................................................................. SOCIETE JEUNES INNOVATION6108

 ..........................................................................................STE TAMRI HOUSE6108

 ........................................................................................................RIMASSUR 6108

 ................................................................................................. IFNI CONSEILS6109

 .......................................................................ATLAS HORTICOLE Sarl 6109شركة

 ..................................................................................... BETA CONCEPT 6109شركة

 .............................................................................................. STE CORNALINE6109

 .................................................................................CARAVAN TRANS 6109شـــركة

 ....................................................................................STE HORIZON CLEAN6109

 ............................................................................................... STE GOLD FISH 6109

 ..........................................................................................FATH IRRIGATION 6110

 ...............................................................................  IMPERIAL AGRI EXPORT6110

6110شركة ميدال ......................................................................................................... 

 ................................................................................... MAGELLAN TELECOM6110

 .......................................................................................... Sté  SOUDANI FER6110

 ......................................................................................... Société TINIREBOU6110

 ................................................................................ AMILIA HOLDING 6110شركة

 .................................................................................................... STE ASSADSS6111

 ....................................................................MERVEILLES DES MERS - SARL6111
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 ........................................................................... ATAOUHID CHANGE 6111شركة

 ........................................................................................Société AHFAT SARL6111

 .............COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL D’AGADIR 6111شركة

 ...................................................................... 6111شركة كوالتي توماتومروكو ش.م.م

 ..........................................................EL JAMEAA EL AARABI DE LA SANTE6111

 .........................................................STE OUMNIA KIOUANE ARCHITEKT6112

 .......................................................................................... Société ZITOUNET6112

 ............................ Société LA SCALA ANIMATION TOURISTIQUE s.a.r.l6112

6112شـركـة اڭني ترانس ............................................................................................... 

 ............................................................................ STE ID BEN ADDI SERVICE6112

 .................................................................................................. YUR SERVICES6112

 ..................................................................................... SOCIETE TOMAPRIM6112

 ........................................................................................ADIMA SABLE 6112شــركة

 ..........................................................................................................BBM AGRI6113

 ......................................................................................... STE EASY SERVICES6113

 ....................................................................................... STE IDRISSI AFFAIRE6113

 ....................................................................................... STE 2S.M AGRICOLE6113

 ................................................... STE BL CONSTRUCTIONS & BUILDING 6114

 .............................................................................. STE CLASS BOIS DESIGN 6114

 .................................................. STE THREE GENIE ELECTROMACHINEC 6114

 ................................................................................................................evotrak6114

 .................................................... STE BENAAMARA CHERKAOUI TRANS6114

 ........................................................................  DOMAINE LES DUCHESSES6115

 ......................................................................STE PEPINIERE TOP MNASRA6115

 ............................................................................... IMPERIAL PLAYA HOTEL6115

 ..............................................................................   STE  HELD LUXE TOURS6115

 .......................................................................  STE CON EL ANGEL DE SUD6115

 .............................................................................................  STE GOUM FISH6115

 ...............................................................................................................MJ SUD6116

 ................................................................................................STE ETUTRABID6116

 ..............................................................................STE CAPSULE DE L›ATLAS6116

 ........................................................................................ STE SKY ATLAS CAR6116

 .................................................................................. STE  SKOB INGENIERIE6116

 .................................................................................... STE OUMANA TRANS6116

 ........................................................................................STE AL MOSSAMIM6117

 ..................................................................................................  STE  NAZELEC6117

 ............................................................................................... STE  ATLAS ITEC6117

 ......................................................................................... STE BOUFFIINVEST6117

 ........................................  STE MEDICAL TECHNOLOGY & ASSISTANCE6117

 .........................................................  STE SALE SERVICES RESTAURATION6117

 .......................................................................................  STE MAS EMPORIO6117

 ...................................................................... STE BLUE WAVE HARHOURA6118

 CLINIQUE INTERNATIONALE DE PSYCHIATRIE ET DE SANTE

 .............................................................................................. MENTALE6118

 ................................................................................................ NOTIS CAPITAL6118

 .......................................................................................COOPER VENTURES6118

 ..............................................................................................MARTIS CAPITAL6118

6119شركة امافيج العقار ة......................................................................................... 

6119إقامة منير............................................................................................................. 

 .......................................................................................... 6119شركة غيتو عين برجا

 ............................................................................BIPO SERVICE MOROCCO6119

 ............................................................ SOCIETE IMMOBILIERE EL HANAA6119

 .......................................................................................................ARADE ECO6120

 ........................................................................................................ » TNIBILA «6120

 ................................. 6120الشركة املسماة » مصحة متعددة االختصاصات ملكناس

 .................................................................................... (NAWAYA TRADING (6120

 .................................................................................................... (TRIO POOL(6121

 .................................................................................................ELEN SERVICES6121

 .......................................................................................................CHEKIRANE6121

 ..........................................................METROPOLE DE DEVELOPPEMENT6121

 .........................................................................................................NAYATRAV6121

 .................................................................................................................   POKA6122

 .................................................MOROCCAN LANGUAGE CENTRE PRIVE6122

 ................................................................................... SOCIETE REVEST SARL6122

 ....................................  LA SOCIÉTÉ SAIS TRANSPORTS KACEM TAHIRI6122

 .................................................................................................. META BEAUTE6123

 ......................................................................................BELASSALI-SERVICES6123

 ...................................................................................................... F.D PROMO6123
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 ............................................................................ MAISON JOULIA SARL AU6123

 ................................................................................ FRIGORIPHILE SARL AU6124

 ..................................................................... IDANCE AUDIO AFRICA SARL6124

 ..............................................................................  LE BOUDOIR BY NEZHA6124

 .........................................................................................................TISSUMAR6124

 ................................................................................................. Dha consulting6124

 .................................................................................. GLOBARREDO INVEST6125

 ........................................................................................................AMBI-SENS6125

 ............................................................................................. MINDTECH HUB6125

 ..................................................................................... MINDTECHNOLOGY6125

 ............................................................................... GROUPE MC LOGISTICS6126

 .....................................................................................FELEMBAN TRADING6126

 ...............................................................................  LUXURY AUTO-MOBILE6126

 ...............................................................................  INDEXELEC INGENIERIE6126

 ................................................................................... ECO PRO IMMOBLIER6126

 ................................................................................... ECO PRO IMMOBLIER6126

 .......................................................................................................Zone phone6127

 ................................................................................  DISTRANEX COMPANY6127

 ........................................................OSCAR PIECES AUTOS POID LOURD6127

 ......................... Audit conseil étude électrique installation industrielle 6127

 ............................ LA SOCIETE GENERALE D’HYDRO TRANSMISSION 6127

 ...............................................................................  INDEXELEC INGENIERIE6127

 ......................................................................................................PARANIHAD6127

 .......................................................................................................Zone phone6127

6128إم ب إليكتريسيتي................................................................................................. 

 ...............................................................Sté  3M TOP SERVICES - SARL-AU6128

 ...................................................................................... HD MEDINA INVEST6128

 ..........................................................................SOCIETE BONICHOIX SARL6128

 .........................................................................»PARTONAL INVESTMENT«6129

 ......................................................................................................N and D Fish6129

 ........................................................................................................SBI AFRICA 6129

 ............................................. LABORATOIRE DES BETONS ET DES SOLS 6130

 ................................................................................................KSDM SAR LAU6130

 ............................................................................................AGANANE PLAST 6130

 ....................................................................................... Tirafe services  6130شركة

 ........................................................................................................ H.O IMMO6130

 ...........................................................................................................TINO BAT6131

 ..............................................GROUPE SCOLAIRE ORLEANS PRIVE SARL6131

 ..................................................................................................... BRIC SPARES6131

 ...............................................................................................................S’LAAM6131

 ......................................................... INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION  6131

 ..................................................................... ESPACE AL MANSOUR IMMO6132

 .......................................................................................................  SI MAVDAL6132

 .................................................................................IMPRIMERIE DECOLOR6132

 ..................................................................................................... ASSOMOUD6132

 ........................................................................... ASSOUAK HAD SOUALEM6132

 ......................................................... SMARTDESK MC INTERNATIONAL«6133

 .................................................................   SOCIETE GALERIE BONAPARTE6133

 ......................................................ADVANCED DISTRIBUTION SERVICES6133

 ....................................................................................................TURTLES CAR6133

 ........................................................................................................... MENBHA6133

 ...................................................................................... YMAR CONSULTING6133

 .............................................................................................  ABOU IBTISSAM6134

 ............................................................................. FIGES MERNISSI SARL AU6134

 ............................................................................................. GENIUS DESIGN 6134

 .................................................................................... EASY PERFORMANCE6134

 .ECOLE PROFESSIONNELLE DE PARAMEDICAL ET LA SANTE PRIVE6134

 ................................................................................ HOMAID H H SERVICES6134

 .............................................................................. OVER WORLD TRADING6134

 ....................................................................................................  SLIMFORME6135

 .........................................................................................................  DARELMA6135

 ................................................................................................ STE ARBO-DAY6135

 ......................................................................... STE VEPROSOLAIRE CHIME6135

 ......................................................................................» DISTRA TRAVAUX «6135

 ................................................................................ STE PRESSE SILVER LINE6135

 .............................................................. STE AMIRAL OUTILLAGE MAROC6136

 .......................... BELLAGHOU ELECTRIQUE SARL A ASSOCIE UNIQUE6136

 .................................................................................... ARH BEAUTE CENTRE6136



صفحة صفحة

عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) الجريدة الرسمية6014  

 ...................................................................................... ANZI DAK TRAVAUX6136

 ............................................................................................STE RED DAKHLA6137

 .........................................................SAI PESCA SARL A ASSOCIE UNIQUE6137

 ............................................................. SADE-X SARL A ASSOCIE UNIQUE6137

 ...........................................................WAHATE EL JANOUB MEDIA PRESS6138

 .....................................................................................................BAYT ARIADI6138

 ........................................ FARM LINK FOR ÉQUIPEMENTS & SERVICES 6138

 ................................................................................................BAYT AL KHALIJ6138

 ........................................................................... ELYAHYAFILS TRANSPORT6139

 .............................................................................................KAMEL KITCHEN6139

 ............................................................................................................ OUEDAK6139

 ............................................................................... MER ET DESERT EVENTS6140

 ................................................................................................. AFRICA BEACH6140

 .................................................................................................ASMAK NABIH6140

6141لكمرسيال ار ج..................................................................................................... 

 .............................................................. LES HUITRES DE PASCALE LORCY6141

 .............................................................................................................KOY BTP6141

 .......................................................................CENTRE D›AFFAIRE DAKHLA6141

 ......................................................................................................... G4 INVEST6142

 ......................................................................................................... G4 INVEST6142

 ............................................................................................... STE Everest Trad6142

 ..................................................................................................DAHAB PLAGE6142

 ....................................................................................... BRIQUE AL JANOUB6143

 ....................................................................................... BRIQUE AL JANOUB6143

 ....................................................................................... BRIQUE AL JANOUB6143

 ........................................................................... BILAL & ZINEB VIP FOODS6143

 ....................................................................................................... FRESH H&B6143

 ...........................................................................................................BERMING6144

 ................................................................................................................POLUX6144

 ........................................................SOCIETE D›AMENAGEMENT MINIER6144

 .............................................................................................. KANATA INVEST6145

 .........................................................................................................POLY CALL6145

 ................................................................................................. M & I SUCCESS6145

 .............................................................................................. BERKANE PRINT6146

 .................................................................................................. BIMUS TRANS6146

 .............................................................................................. META BUSINESS6146

 .............................................................................BANGARDA GMBH PRIVE6146

 .................................STE ATTALHA SPORTIVE DES ARTS DE COMBATS6147

 ............................................................................................................... STAWIL6147

 ..............................................................................................................MSNCO6147

 ............................................................................................................... STAWIL6147

 ........................................................................................ GRS AUTO MAROC6148

 ...........................................................................................................GOLDRIN6148

 ............................................................................. SAIDIA ENTERTAINMENT6148

 ...............................................................................................................SANIFIS6148

 ...................................................................................... ETOILE DE LARACHE6149

 ........................................................................................NASSIM MODERNE6149

 ...............................................................................................................7OFOQ6149

 ............................................................................................MEHDI TELECOM6149

 ................................................................................... ECON PRINT SARL AU6150

 ...........................................................................TRANS SABER MOHAMED6150

 .....................................................................................................STE TOPALM6150

 ...........................................................................................EUROTEX NEGRAJ6150

 ........................................................................................................ IN FITNESS6151

 ............................................................STE AGRO GREEN SYSTEMES SARL6151

 ........................................................... L›ART DE FERONNERIE MODERNE6151

 ........................................................................................OMAR CHALLENGE6152

 ................................................................................................FORMAFRIQUE6152

 ............................................................................................STE TAFRDA SARL6152

 ..................................................................................... MEET TECHNOLOGY6152

 ..........................................................................................EL ALLALI EXPRESS6152

 ......................................................................................................RAYAN KIDS6153

 ...............................................................................STE AZORBEN TRAVAUX6153

 .................................................................................................GRAZA INVEST6153

 .................................................................................................. PRESTIGE ALJE6154

 ......................................................................»GROUPE ALHAN LITAAMIR«6154

 ....................................................LOUBNAN MARKET - 6154شركة لبنان ماركت

 ...........................................................................................ZIDA-FAST-TRANS6155
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 ....................................................................................... OBRAS-BATI DE BTP6155

 ............................................................................................ CODELSO IMMO6155

 ................................................................................................. DVTS Morocco6155

 ........................................................................................................TAR TRANS6156

 .............................................................................................................NOVOM6156

 ..........................................................................................DA ROSA EPICERIE6156

 ........................................................................................................ ALLTRAVID6156

 .........................................................................STE NOVASONAD NEGOCE6156

 ...............................................................................................MONEY RECEPT6157

 ....................................................................................................... OLEA-JUICE6157

 ................................................................................................................. 6158روكيو 

 ................................................................................................. DVTS Morocco6158

 ................................................................................................. DVTS Morocco6158

 ........................................................................................................HSNATURE6158

 ................................................................................................. DVTS Morocco6158

6159زكر اء بناء............................................................................................................. 

 ................................................................................................... STELO REENA6159

 ...................................................................................T.M PARAPHARMACIE6159

 .................................................. TOLERIE VENDEENE MAROCAINE-TVM6159

 ....................................................................................................IMANE LOTIS6160

 ........................................................................................................... METAVER6160

 ...........................................................TANGER CODING ET ACCESSOIRES6160

 ............................................................................... BROTHERS AND STONE6161

 ................................................................................ TWO FLOWERS TRAVEL6161

 ............................................................................................. H&S SIGNATURE6161

 ............................................................................................. H&S SIGNATURE6161

 ............................................................................. OUMAYZI TRAV SARL AU6162

 ................................................................................TAFILALET CARBURANT6162

 .....................................................................................TRANSPORT AMGHA6162

 .........................................................BM SAHARA EQUIPEMENT SARL AU6162

 .......................................................................................................... SIRAJ PRO6163

 ...................................................................................... AUTO DUSSELDORF6163

 ..........................................................................................GHITA TOP TISSUS6163

 .................................................................... COMPLEXE WALILI 6163 مركب وليلي

 GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LONSTRUCTION

 ..................................................................................................NAVALE6164

 .........................................................................................TUNNING GARAGE6164

 .............................................................................................APHYSEM S.A.R.L6164

 .....................................................................................SOCIETE GLOBAL SET6164

 ...................................................................................................SUD BILBAAO6165

 ......................................................................STE HAAAF NEGOCE SARLAU6165

 .................................................. ENTREPRISE BUSINESS COMPANY SUD6165

 ........................................................................................ TAMUDA TRAVAUX6166

 ....................................................................... 6166مجموعة مدارس توليدو الخاصة

 .............................................................................................. STE AQARAT 4 U6166

 ................................................................................................................. 6167غوفين 

 ........................................................................................................RADECTRO6167

 ........................................................................ NORELLIG GROUP SARL AU6167

 ........................................................................ NORELLIG GROUP SARL AU6167

 ........................................................................ NORELLIG GROUP SARL AU6168

 ............................................................................................. BKRMA SARL AU6168

 .................................................................................................BOULANGERIE6168

 .............................................................................................GLOBAL PROMO6168

6168شركة بنغدة جستيون توريستيك ش.م.م........................................................... 

 .............................................................. AUTO ECOLE YAHYA MOUTAHIR6169

 ............................................................ DEKRA CLAIMS SERVICES MAROC6169

 ..........................................................................................................ARCHIVEX6169

 .............................(IGETIS GLOBAL SERVICES( 6169إيجيتس للخدمات الشاملة

 ............................................................................. SOCIETE AHMED EZZINE6170

 ........................................................................................................ STAR FRITE6170

6170صيدلية سبأ......................................................................................................... 

 ............................................................................ SolarPerc, Maroc SARL AU6171

 ........................................................................SOCIETE HOUMRAD TRANS6171

 ...........................................................................................................SOFYBOX6171

 ................................................................... AGENCE TEXTILE NOGUEIRA›S6171

 ................................................................................................. DUCROT VERT6172

 ........................................................................TAJ BENCHALAHA TRAVAUX6172

 .............................................................................................ELBONIM S.A.R.Lُُ6172
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 ..............................................PERFORMANCE CONSULTING PARTNERS6172

 ..............................................................................GOOD SYNDIC SARL A.U6172

 .............................................................................. BOYAUDERIE DRIMANO6173

 ......................................................................................................OKCHANGE6173

 ................................................................................AWA ALUMINIUM SARL6173

 .................................................................................... KASKAS DE TRAVAUX6174

 ............................................ ATELIER ELECTRO TECHNIQUE DE L’ATLAS6174

 ........................................................................................ASKA TIME 6174اسكا تايم

 .................................................................................................................  LSCC6174

 ............................................................................................. NewJoule 6175نيوجول

 ................................................................................................................KALOG6175

 ........................................................................GROUPE MOZAROT SPORT6175

 .........................................................................STE TRAVAUX DE SAFI SARL6176

 ................................................................................................. STE AL MOUIZ6176

 .............................................................................. RAKDOU MAHER FOOD6176

 ................................................................NASSIRI TECHNOLOGY SERVICE6176

 ........................................................................................ 6177كونستخيك�سي بن لربي

 ................................................................................................. 6177سكوري برفومري

 ....................................................................................................... AERO DATA6177

 ............................................................................. DIGI NINE - 6177شركة ديجي نين

 ................................................................STE YAHYA EL ANSSARI SARL AU6178

 .................................................................... »NOBEL FISHERY « 6178نوب6 فيشري

 .......................................................................... BOUCHERIE EZZAAFARAN6178

 ...............................................................................................................ARMAX6178

 ...................................................................................................LAYA SAHARA6179

 ...............................................................................................................MHBTP6179

 .............................................................................................. AGRONOURDIS6179

 ...............................................................................................................VASTER6180

 .........................................................................................DISTRI COMPUTER6180

 .................................................................................... STE B2N CERAMIQUE6180

 ................................................................................................. EMILIA INVEST6180

 ............................................................................................TEAM Contractors6181

 ...........................................SOCIETE DES AUTOCARS TRANSMAGHREB6181

 ...........................................................................................................ENAIVEST6181

 .................................................... GROUPE SCOLAIRE TANGERINE PRIVE6181

 ........................................................................................................OD DIVERS6182

 ...................................................................................................GRO NAOURI6182

 STE CENTRE OUIJJANE DE FORMATION CONTINUE ET LANGUES

 ......................................................................................................PRIVE6182

 .......................................................................................................ABB BETON6182

 ................................................................................................................. 6183ٲمجار 

 ..............................................................................AMRIA IMPORT SARL AU6183

 ...........................................................................................................IT ACCESS6183

 ..................................................................................STE VIAJAR CAR S.A.R.L6183

 .....................................................................................STE BITRAM SARL AU6184

 ....................................................................................................... 6184حمانة الخير

 ...........................................................................................T. C. AMIN – SARL6184

 .............................................................................................STE HAFSA CASH6185

 .........................................................................L›ORIENTAL SMART OFFICE6185

 .....................................................................................ESPA GRUPOS IMMO6185

 .................................................................................. (Kamareality( 6186 كامار التي

 SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE HYPER SHOPPING

 ..................................................................................................CENTER6186

 ....................................................................................................ZAIN COFFEE6186

 ....................THE GREENS AND FAIRWAYS MANAGEMENT SERVICES6187

 ..........................................................................KACEM ZOUINAT SARL AU6187

 .................................................................................... CHANCE IMMO SARL6187

 ......................................................................................................SUD SAMAK6188

 ............................................................ STE YASSINE ROULEMENT SETTAT6188

 ................................................................................................. EMILIA INVEST6188

 ............................................................ALISTA TRANSPORT 6188اليستا ترانسبور

 .............................................................................................SAT MESSAGERIE6189

 .................................................................................................. SINOUSMART6189

 .................................................................................................. SINOUSMART6189

 ...........................................................................................TAYK TRANS 6189شركة

 ........................................................................................................... PIPO CAR6189

 ................................. CENTRE HOLISTIQUE CORPS ET ESPRITS (CHCE(6190

 ..................................................................................................... A D MAIORA6190
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 ..........................................BASHA PIECES AUTO 6190باشا لقطع غيار السيارات

 ....................................................................................STE ABHARA SARL AU6190

 .................................................................................................OMARK PROD6191

 ......................................................................................................NOVELATAX6191

 .................................................................................................KAMACOTRAV6191

 ............................................................................TEXTILL HOUSSE SANADE6192

 ...........................................................................................SOCIETE MED NJR6192

 ..........................................................................................................CHIP CHIP6192

 ...............................................STE AWTADE POUR LOGEMENT DE LUXE6192

 .....................................................POWER SOLUTION SERVICES SARLAU6193

 .................................................................. (PHUSIS PHARMA( 6193 فوزيس فارما

 ..................................................................... ONE COMMERCE ET SERVICE6193

 ..........................COMPAGNIE MAROCAINE MINIERE DE FER - CMMF6194

 .....................................................................................(FATI CASH ( 6194فاتي كاش

 ................................................................................................. 6194 شركة كرامي وود

 ................................................................................................ MECTP GROUP6194

 .................................GROUP MINING AND EXPLORATION - GROMEX6195

 ....................................................................................................COLEOPTERE6195

 ......................................................SOCIETE TABERKANT OPTIC SARL AU6195

 ........................................................................................................ TFA TRANS6195

 .............................................................................................EL HAMIANI CAR6196

 .................................................................................................MZ TECH SARL6196

 ..............................................................................................................IC STYLE6196

 ............................................................................ TRANSPORT EXTRA D›OR6197

 ........................................................................................... NORAZ TRAVAUX6197

 ...................................................................................FAMILY COLORS SARL6197

 ...................................................................................RESERVATION GROUP6198

 .................................................................................EVENT MARBELLA BIKE6198

 .................................................................................................NOBLE FRERES6198

 ......................................................................................... MILLE POINT 6198شركة

 ...................................................................................................B.A.M TRAVEL6199

 .......................................................................................................... JOHRI-TEL6199

 ..................................................................................ALLA AMINE TRAVAUX6199

 ........................................................................................ SONARTI TRAVAUX6199

 ............................................................................. GENERAL SERVICES COM6200

 ...........................................................................................ANCHO TRAVAUX6200

 ......................................................................................................... NOHATRA6200

 ..................................................................................................»TOTALSTEEL«6201

 ....................................................................................................YORA-MODA6201

 ............................................................................................ STE S.M.L.H SARL6201

 ......................................................................... »CHASSIS AUTO SERVICES«6201

 .................................................................................................»ESSON TRAV«6201

 .................................................................................................. STE SITAL CAR6202

 ...............................................................................................................DIASSO6202

 ........................................................................STE CENTRE KHENIFRA CAR6202

 ..............................................................................KIDS JOY SCHOOL PRIVE6202

 ................................................................................................ YAFA TRAVAUX6203

 ......................................................................................... houd media agency6203

 .......................................................................... NTDF DE CONSTRUCTION6203

 ..................................................LOCATION DE VOITURES MAHMOUDE6204

 .................................................................SOCIETE BCH SAHARA SARL AU6204

 ...............................................................................................BROTHERS TIRE6204

 .........................................................................................RIMAL AL ISMAILIA6205

 ..........................................................................................MEDPLUS WORLD6205

 ..........................................................................................................LANDA PC6205

 SOCIETE D›ETUDE ET REALISATION DES INSTALATIONS

 ...................................................................................INDUSTRIELLES6206

 .....................................................................WARRIORS ENTERTAINMENT6206

 ....................................................COOP AGRICOLE OULED HANOUNE II6206

 ...........................................................LEADER MOUH TRANS S.A.R.L. A.U6207

6207ريسطوا كونسبت إكيبموا.................................................................................... 

 ............................................................................................................GLADIUS6207

 ................................................................................................................. 6207رو ر ج 

 ............................................................................... BYH EXPRESS SUD SARL6207

 ..........................................................................KENNOUZ BUSINESS SARL6208

 ..........................................................................................OUADIE CHRONO6208

 .......................................................................................SALESFORCE TOWN6209

6209ميلتي انديسري..................................................................................................... 
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 ..............................................................................................EL OUALI EVENT6209

 ....................................................................................Poissonnerie LAAMIM6209

 .................................................................................................STM CONCEPT6210

 .................................................................................... STE BUILBEKHT TRAV6210

 ................................................................................STE TRAVAUX GUERSAK6210

 ..................................................................................................FOSOB IMMO6211

 ...................................................................................................LE NOBLE SPA6211

 .................................................................................... MEP TECHNOLOGIES6211

 .................................................................................... MEP TECHNOLOGIES6211

 .................................................................................... MEP TECHNOLOGIES6212

 ................................................................................ENGINEERING DESIGN«6212

 ......»ENGINEERING DESIGN & TECHNICAL ASSISTANCE« » E.D.T.A«6212

 ...............................................................................ENGINEERING DESIGN «6212

 ................................................................................. 6212م ب ك كنسولتينغ موروكو

 ................................................................................................MILAN DESGIN6213

 ......................................................................................................ITALIA STEEL6213

 ............................................................................................................CREA 2M6213

 ...................................................................................................ALLIANCE BM6213

 ...............................................................................................2AGS HOLDING6214

 ................................................................................................................PIRAYA6214

 ..........................................................................GREENWOOD PHYTO INN6214

 ............................................................................................TRANS JAM&OSA6215

 ..........................................................................................TRANS CHAALOLA6215

 ....................................................................................................TANGER MAT6215

 ...................................................................................................... DAR FENNA6216

 ......................................................................................IZ DEVELOPPEMENT6216

 .......................................................................................................... EXCIPIUM6216

 .... GROUPE INFORMATION COMMUNICATION SANS FRONTIERE6216

 ........................................................................................... STE LAADAM CAR6216

 .... GROUPE INFORMATION COMMUNICATION SANS FRONTIERE6217

 ................................................................................................RIDDA TISSAGE6217

 .............................................................................................clinique tamouda6217

 .............................................................................................clinique tamouda6217

 ...............................................................................................M S B A SERVICE6218

 ............................................................................................ STE A.E SÉCURITÉ6218

 ...........................................................................................ABDYOU PROMO6218

 ......................................................PHARMACIE DU CENTRE EMERGENT 6219

 ....................................................................................... DIKA CONSULTING 6219

 ..................... white platinum CONSTRUCTION ET SOUS-TRAITANCE 6219

 ......................................................................................AL MOHTARAM CAR6220

 ....................................................................................... ETT SAHARA TRANS6220

 .................................................................................................... BEDDIH PRO6220
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هو تهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحم6 اإلدارة رية مسؤولية فيما يتعلق بمممون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE INGIWORKS
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 23 الطابق 

االر�سي زنقة كاف االخمر حي 

االنبعاث تمارة

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   ،2022 فبراير   16

ووركس«  »انجي  اسم  تحم6  شركة 

املميزات  على  تتوفر  ش.م.م.ش.و.، 

التالية :

23 الطابق  : رقم  املقر االجتماعي 

حي  االخمر  كاف  زنقة  االر�سي 

االنبعاث تمارة.

الهدف االجتماعي : منعش عقاري.

مدة االستمرار : 99 سنة.

100.000 درهم مقسم   : راسمال 

درهم   100 فئة  من  1000 حصة  الى 

موزع كما يلي :

 1000 بويغراس  احمد  السيد 

حصة.

احمد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

بويغراس كمسير للشركة ملدة زمنية 

غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

االرباح : بعد اقتطاع 5 % لتكو ن 

يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

السج6  تحت  بتمارةن  االبتدائية  

التجاري رقم 135753.

1 P

STE MESTOUR PLANITE
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 82 بلوك ج 

ديور الحمر يعقوب املنصور الرباط

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 ،2022 فبراير   4 في  املؤرخ  للشركة 

تمت املصادقة على ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 

الحمر  ديور  ج  بلوك   82 رقم  من 

يعقوب املنصور الرباط الى حي السالم 

عمارة 19 املح6 رقم 1 بوزنيقة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

مارس   15 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022، تحت رقم 127985.

2 P

STE TACOS N'PIZZAS
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 1501 حي املغرب 

العربي تمارة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 ،2022 فبراير   4 في  املؤرخ  للشركة 

تمت املصادقة على ما يلي :

ح6 املسبق للشركة.

تعيين السيد مجيد بوحو مصفيا 

للشركة.

تحديد مقر التصفية في 1501 حي 

املغرب العربي تمارة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

مارس   7 بتار خ  بتمارة  التجار ة 

2022، تحت رقم 7599.

3 P

 STE UNIVERS SCOP
SERVICES

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 210 سكتور 

س حي سهر ج يعقوب املنصور 
الرباط

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 ،2018 ركتوبر   15 في  املؤرخ  للشركة 

تمت املصادقة على ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 
210 سكتور س حي سهر ج  رقم  من 

يعقوب املنصور الرباط
الذهب  وادي  الوفاق  تجزئة  إلى   

عمارة 28 شقة رقم 3 تمارة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
ديسمبر    24 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2018، تحت رقم 98699.
4 P

شركة مفار 
شركة مساهمة

ررسمالها : 75.242.800 درهم
مقرها االجتماعي : شارع الكمييا رقم 

6 الحي الصناعي سيدي برنو�سي 
الدارالبيماء

السج6 التجاري رقم : 16985 
الدارالبيماء

االدارة  مجلس  محمر  بمقت�سى 
املنعقد   ،2021 يونيو   24 ب  املؤرخ 
قام  العادي  العام  الجمع  انتهاء  بعد 

املسيرون بتجديد مهام السادة :
الجنسية  ذي  لبي  بيير  السيد 
 ،1962 3 مارس  الفرنسية املزداد ب 
الوطنية  التعر ف  للبطاقة  الحام6 
ملدة عام  كمدير   ،  BE72130U رقم 

العادي  العام  الجمع  بانتهاء  تنتهي   

السنة  حسابات  في  سيبث  الذي 

املالية املنتهية ب 31 ديسمبر 2021.

املزدادة  مكنا�سي  مونية  السيدة 

للبطاقة  الحام6   ،1974 نونبر   2 ب 

 ،BE642068 رقم  الوطنية  التعر ف 

بالقمايا  مكلف  عام  كمدير 

الجمع  بانتهاء  تنتهي  ملدة  الصيدلية 

في  سيبث  الذي  العادي  العام 

ب املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

 31 ديسمبر 2021.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بتار خ بالدارالبيماء،   التجار ة 

2 سبتمبر 2021، تحت رقم 791405.

5 P

شركة بالستيطكس
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : حد السوالم 

الجهة الصناعية الساح6 تجزئة رقم 

100 عمالة برشيد

بمقت�سى عقد بيع حصص مالية 

باع   ،2021 سبتمبر   13 ب  مؤرخ 

السادة عائشة تازي ميزاليك والسادة 

سعيد تازي ميزاليك وعبد االله تازي 

ميزاليك ادريس تازي ميزاليك ومحمد 

مالية  حصة   10.000 ميزاليك  تازي 

التي يمتلكونها في شركة بالستيطكس 

الى  بها  املتعلقة  التصو ت  وحقوق 

نزهة  السيدة  بلغيتي  مامون  السيد 

الحجوجي  اسامة  السيد  عاشق 

والسيد عبد السالم علمي شنتوفي.
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لراسمال  الجديد  التوزيع  رصبح 
شركة بالستيطكس كما يلي :

 7500  ... بلغيتي  مامون  السيد 
حصة مالية.

 834  ... عاشق  نزهة  السيدة 
حصة مالية.

 833  ... الحجوجي  اسامة  السيد 
حصة مالية.

السيد عبد السالم علمي شنتوفي 
... 833 حصة مالية.

حصة   10.000  ...... املجموع 
مالية.

اعتماد  الجدد  الشركاء  يقرر 
النظام االسا�سي الجديد املرفق طيه.
بلغيتي  مامون  السيد  تعيين 

كمسير وحيد ملدة غير محددة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية ببرشيد بتار خ فاتح ركتوبر 

2021، تحت رقم 1148.
6 P

شركة ا.م.س انفورماسيون 
سيستيم موروكو  ليميتد

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر ك وحيد

راسمالها : 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : كازانيرشور 

1100 شارع القدس سيدي معروف 
الدارالبيماء

سج6 التجاري رقم : 313113
اقالة  الوحيد  الشر ك  يقرر 
من  باوكوم  ميريت  جانيت  السيدة 
ا.م.س  لشركة  كمسيرة  مهامها 
موروكو  سيستيم  انفورماسيون 
ليميتد يبتدئ سر انه من تار خ القرار 

الحالي.
تأكيد  الوحيد  الشر ك  يقرر 
ذي  سالم  رمين  محمد  السيد 
 18 ب  املزداد  الكندية  الجنسية 
لشركة  وحيد  كمسير   ،1963 مارس 
سيستيم  انفورماسيون  »ر.م.س 

موروكو  ليميتد«.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بتار خ بالدارالبيماء،   التجار ة 
 8 نونبر 2021، تحت رقم 799302.

7 P

 STE MOROCCAN PRIVATE
PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدودة
السج6 التجاري رقم : 237157 

بالدارالبيماء
بمقت�سى محمر توثيقي مبرم من 
موثق  رو بح،  هشام  االستاذ  طرف 
بالدارالبيماء بتار خ 18 مارس 2022، 
 MOROCCAN« شركة  شركاء  قرر 
ش.م.م.،   ،  »PRIVATE PARTNERS
ازنبق،  زنقة   ،19  : االجتماعي  مقرها 
املقيدة  بوسيجور،  حي  الراحة،  حي 
بالدارالبيماء  التجاري  بالسج6 
تحت رقم 237157، تعر فها المر بي 
40395008، بتصحيح الخطأ املادي 
ملف  وثائق  في  اليه  املشار  الالداري 
الشركة الخاصة برفع راسمالها االخير 
وخصوصا  درهم،   1.500.000 الى 
 19 بتار خ  العام  الجمع  بمحمر 
نونبر 2021، النظام االسا�سي املحين 
التصر ح   ،2021 نونبر   19 بتار خ 
 ،1/4 نمودج  والتشطيب  بالتغيير 
مقتطف النشر باإلعالنات القانونية 
5702 بتار خ  والجر دة الرسمية رقم 
9 فبراير 2022، املتعلقة باشارة املقر 
وتغييرها  الوثائق  هذه  في  االجتماعي 
للمقر  والحالية  الصحيحة  بالشارة 

االجتماعي لهذه الشركة بما يلي :
حي  ازنبق  زنقة   19 الدارالبيماء، 

الراحة، حي بوسيجور.
عوض االشارة الخاطئة والقديمة:
الجيش  شارع   45 الدارالبيماء 

امللكي عمارة OCE، الطابق العاشر.
8 P

AFRI CONSULT

STE HANDEL & CO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ررسمالها : 5.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع 
الزرقطوني رقم 219، زاو ة ابراهيم 
الروداني الطابق االول، املعار ف 

الدارالبيماء
السج6 التجاري رقم : 534923

تاسيس شركة

حسب عقد عرفي مؤرخ في 9 فبراير 
محدودة  شركة  تاسيس  تم   ،2022
 HANDEL & CO مسماة  املسؤولية 
SARL، املتوفرة على املميزات التالية :

 HANDEL &  : الشركة  تسمية 
.CO SARL

الراسمال : 5000 درهم نقدا.
الشر كان :

بيتريز  بو كمال  تور  السيدة 
 ،TORT PUIGMAL BEATRIZ
 1988 مارس   17 في  املزدادة 
جنسية  من  اسبانيا،  ببارشالونا 
السفر رقم  الحاملة لجواز  اسبانية، 
بباسيج  والساكنة   ،PAM067790
ب   2 ببال،   32 جيرفا�سي  سانت  دو 

08022 بارشالونا اسبانيا.
 LUIS بالنش  كارسيا  لوي  السيد 
 6 في  املزداد   ،GARCIA BLANCH
اسبانيا،  بفالونس   1986 اكتوبر 
الحام6  اسبانية،  جنسية  من 
 ،BE82834U رقم  التسجي6  لبطاقة 
والساكن بممر كولف العربي، ملكية 
 11 2، الشقة رقم  ر  دونزاك ، عمارة 

20180 عين الذئاب الدارالبيماء.
الزرقطوني  شارع   : الشركة  مقر 
ابراهيم  زاو ة   ،219 رقم 
املعار ف  االول،  الطابق  الروداني 

الدارالبيماء.
توزيع الراسمال : 

 49  .. بيتريز  السيدة تور بو كمال 
حصة ... 4900 درهم.

 1  .... بالنش  كارسيا  لوي  السيد 
حصة ...100 درهم.

 ... حصة   50  ..... مجموعه  ري 
5000 درهم.

غرض  يهدف   : االسا�سي  الغرض 
الشركة في املغرب رو في الخارج الى :

االشارة  في مادة املشاريع الرقمية.
املشاريع  وادارة  ادارة وكالة رقمية 

الرقمية.
التنمية  مجال  في  االستشارة 

واالستدامة.
البيع بالتقسيط لجميع املنتجات.
تقديمها  يمكن  التي  الخدمات 

اإلنجاز هذه االنشطة بنجاح.

املدة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسج6 التجاري.

املسير وصالحيات التوقيع :

بو كمال  تور  السيدة  تمارس 

بالنش،  كارسيا  لوي  والسيد  بيتريز 

التسيير املشترك االدارة الشركة ملدة 

6 سنوات، ري الى غاية املصادقة على 

حسابات السنة املالية 2027.

الصالحيات  منهما  واحد  لك6 

الشركة  لتمثي6  املدى  الواسعة 

لوحده.

بالسج6  الشركة  تقييد  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيماء  التجاري 

534923 بتار خ 3 مارس 2022.

وااليداع  التسجي6  انجاز  تم 

الجهوي  املركز  قب6  من  القانوني 

لالسثتمارات بالدارالبيماء.
اعالن املمث6 القانوني

9 P

STE CYBIO MAROC
SARL AU

مقرها االجتماعي : 84 حي النهمة 2 

الرباط

السج6 التجاري رقم : 154197

تفو ت الحصص، تغيير النشاط 
االجتماعي، تعيين مسير جديد 

للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   ،2022 يناير   10 في  املؤرخ 

القرارات التالية :

التي  للحصص  الكلي  التفو ت 

الحراكة  هللا  عبد  السيد  يمتلكها 

حصة   1000 الشركة  براسمال 

لفائدة السيدة مروة الحراكة.

للشركة  جديد  مسير  تعيين  تم 

الحاملة  الحراكة  مروة  السيدة 

 AA54148 رقم  الوطنية  للبطاقة  

محدودة  غير  ملدة  وحيدة  كمسيرة 

املسير عبد هللا  استقالة  لقبول  تبعا 

الوطنية  للبطاقة  الحام6  الحراكة 

.A362446 رقم
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تغيير النشاط االجتماعي للشركة 

كالتالي :

الكواشف  وتوزيع  استيراد 

التشخيصة املختبرية.

وتصدير  واستيراد  وشراء  بيع  

املختبرات  معدات  وتسو ق 

والجمعيات  واملستشفيات 

املجال  في  العامة  واملؤسسات 

االستهالكية  املواد  وكافة  الصحي، 

واالجهزة  املؤسسات،  لهذه  االزمة 

املختلفة.

الطبية  االجهزة  واصالح  صيانة 

والعلمية.

البناء  رعمال  بجميع  القيام 

املتنوعة، والسباكة، والطالء، الجبص، 

الكهرباء، النجارة، الصيانة، الطرق، 

مياه  وامدادات  الصحي،  الصرف 

الشرب.

وتصدير  واستيراد  وشراء  بيع 

املعدات املختلفة.

املشاركة في ررسمال بأي شك6 من 

االشكال في ري عم6 او شركة لغرض 

مماث6 رو ذي صلة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

مارس   14 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022، تحت رقم 122904.

10 P

STE MANFA TECH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد

تاسيس شركة
 MANFA  : االجتماعي  اللقب 

.TECH SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

الهدف االجتماعي : غرض الشركة 

سواء في املغرب رو في الخارج.

استيراد وتصدير.

االنظمة  الخدمات  جميع   رداء 

وتكنولوجيا  وااللكترونية  الكهربائية 

ورنظمة  وامليكانيكية  املعلوماتية 

االمن واملراقبة واالعمال املتنوعة.

التجارة.
وتسو ق  وتصدير  واستيراد  شراء 
وجميع  واملعدات  والتور دات  املواد 
مرتبطة  تكون  قد  التي  املنتجات 
بشك6 مباشر رو غير مباشر باالشياء 

املذكورة اعاله.
براءات  جميع  واستغالل  حيازة 
التصنيع  وتراخيص  االختراع 
واالمتيازات  التجار ة  والعالمات 
املتعلقة  االخرى  العمليات  وجميع 

بالهدف الرئي�سي.
والبرامج  االنظمة  وتصنيع  تطو ر 
قد  التي  املنتجات  وجميع  واملعدات 
مباشر  غير  رو  مباشر  بشك6  تتعلق 

باالشياء املذكورة رعاله.
راسمال : تم تحديد راسمال بمبلغ 
 1000 اعلى  مقسم  درهم   100.000
سهم بقيمة 100 درهم، مقسمة على 

النحو التالي :
نسمة الز توني 300 حصة.

جمال املنفلوطي ..700 حصة.
من  ابتداء  سنة   99   : املدة 

التأسيس النهائي.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
بهت  زنقة  زاو ة   : االجتماعي  املقر 
اكدال   1 رقم  شقة   8 سبو،  ووادي 

الرباط.
التسيير : نسمة الز توني.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التسجي6  رقم  بالرباط،  التجار ة 

بالسج6 التجاري 158529.
11 P

مزار روديت واستشارات

شركة ذات مسؤولية محدودة 
راسمالها : 6.441.500 درهم

مقرها االجتماعي : زاو ة شارع عبد 
املومن وزنقة كالفون الدارالبيماء

STE DESTOCK FCL MAROC
شركة مساهمة مبسطة

 ذات شر ك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بمدينة 
فبراير   18 بتار خ  انزكان  ملول  ايت 
مساهمة  شركة  تاسيس  تم   ،2022

ذات  الوحيد  الشر ك  ذات  مبسطة 

الخصائص التالية :

 DESTOCK FCL  : التسمية 

.MAROC

مساهمة  شركة   : الشركة  شك6 

مبسطة ذات الشر ك الوحيد.

الهدف : تهدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج الى :

بالنق6  املتعلقة  العمليات  جميع 

البمائع  وبنق6  والدولي  الوطني 

وتخز نها.

جميع العمليات املتعلقة بعمليات 

املخلصين الجمركيين والنق6 البري.

الجمركيين  املعلنين  توظيف 

وجميع الخدمات املساعدة للنق6.

التخز ن والخدمات  تسيير وادارة 

اللوجيستية.

االستيراد والتصدير.

ري  في  رشكالها،  بجميع  املشاركة 

قد  صناعة  او  مؤسسة  رو  شركة 

تكون ذاتصلة، بشك6 مباشر رو غير 

مباشر، باحد االشياء املعنية.

العمليات  ك6  عامة،  وبصفة 

لها   التي  واملالية  والتجار ة  الصناعية 

عالقة بالهدف االجتماعي اعاله والتي 

من شانها تطو ر وتنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تار خ تسجيلها بالسج6 التجاري.

 ،A3 املكتب   : االجتماعي  املقر 

عي�سى،  موالي  عمارة  االول،  الطابق 

حي   ،A بلوك  املقاومة  شارع   303

لحرش انزكان.

في  محدد   : االجتماعي  الراسمال 

 500 الى  مقسم  درهم   50.000 مبلغ 

للسهم  درهم   100 فئة  من  سهم 

طرف  من  بالكام6  مدفوع  الواحد 

الشر ك الوحيد :

 DESTOCK FRESH CUSTOMS

.LOGISTICS

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

 DESTOCK شركة   : التسيير 

 ،FRESH CUSTOMS LOGISTICS
راسمالها  مبسطة،  مساهمة  شركة 

االجتماعي مقرها  رورو،   817.953

التجاري  بالسج6  مسجلة  بفرنسا،   
رقم  تحت  دونكيرنت،  ملدينة 
طرف  من  ممثلة   ،485087027
من  بدورها  ممثلة   ،DESLOG شركة 

.PASCAL DESMET طرف السيد
وتسجي6  القانوني  االيداع  تم 
الشركة لدى املركز الجهوي لالستثمار 
ملدينة ركادير بتار خ 15 مارس 2022، 
التجاري  بالسج6  سجلت  حيث 

ملدينة انزكان، تحت رقم 25685.
مقتطف وبيان

مزار اوديت واستشارات

12 P

مزار روديت واستشارات

شركة ذات مسؤولية محدودة 
راسمالها : 6.441.500 درهم

مقرها االجتماعي : زاو ة شارع عبد 
املومن وزنقة كالفون الدارالبيماء

STEEFE MAROC ACADEMY
شركة ذات مسؤولية محدودة  

بشر ك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بمدينة 
فبراير   7 بتار خ  انزكان  ملول  ايت 
ذات  شركة  تاسيس  تم   ،2022
وحيد،   بشر ك  محدودة   مسؤولية 

ذات الخصائص التالية :
 STEEFE MAROC  : التسمية 

.ACADEMY
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

مسؤولية محدودة  بشر ك وحيد.
الهدف : تهدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج الى :
تقديم ك6 انواع خدمات التكو ن 

واالندماج املنهي واملشورة.
والندوات  املؤتمرات  تنظيم 
من  وغيرها  الدراسية  والحلقات 

وسائ6 نشر املعرفة في ك6 املجاالت.
والتنمية  واالبتكار  التصميم 
الوسائط  لجميع  واالشهار  واالنتاج 
السمعية  رشكالها،   وبجميع 
البصر ة،  السمعية  او  البصر ة   رو 
رو العرض او النشر رو التوزيع العام، 
رو ادخالها عن طر ق الصحافة او غير 

ذلك.
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والوثائق  املصنفات  تسو ق 

واملنشورات املذكورة.

العمليات  ك6  عامة،  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والتجار ة  الصناعية 

عالقة بالهدف االجتماعي رعاله والتي 

من شانها تطو ر وتنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تار خ تسجيلها بالسج6 التجاري.

شارع   75  : االجتماعي  املقر 

بروفانس،  كلو  زنقة  ملتقى  انفا، 

 108B رقم  الشقة  التاسع،  الطابق 

الدارالبيماء.

محدد   : االجتماعي  الراسمال 

الى  مقسم  درهم   500.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئة  من  حصة   5000

من  بالكام6  مدفوع  الواحد  للسهم 

طرف الشر ك الوحيد :

 FONDATION MAROCAINE

 DE L’EDUCATION POUR

.L’EMPLOI

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

وملدة  الشركة  :ستسير  التسيير 

امين  السيد  طرف  من  محددة،  غير 

مزداد  الجنسية  مغربي  سني،  برادة 

1974، بالدارالبيماء  9 سبتمبر  يوم 

مكة  194 شارع  بالدارالبيماء  مقيم 

الوطنية  للبطاقة  وحام6  كاليفورنيا 

.BE631189 رقم

وتسجي6  القانوني  االيداع  تم 

الجهوي  املركز  لدى  الشركة 

الدارالبيماء   ملدينة  لالستثمار 

حيث   ،2022 فبراير   21 بتار خ 

لنفس  التجاري  بالسج6  سجلت 

املدينة  تحت رقم 534987.
مقتطف وبيان

مزار اوديت واستشارات

13 P

 C.C.A.S

SARL

 CONSEIL COMPTABILITE ET AUDIT

SERVICES

 STE ENTREPRISE MOULAY

 AHMED RADI
SARL

العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 

بتار خ  بالرباط  محرر  العادي  الغير 

اتخاذ  تم   ،2021 ديسمبر   27

الرقارات التالية :

بما  الشركة  راسمال  في  الز ادة 

الى  لينتق6  درهم   1.344.000 قدره 

بانشاء  وذلك  درهم   2.344.000

 100 بقيمة  جديدة  حصة   13.440

مع  مقاصة  الواحدة  للحصة  درهم 

الجاري  حسابهم  في  الشركاء  لدى 

الدائن بالشركة.

الشركة  راسمال  في  التخفيض 

بامتصاص  درهم   344.000 بماقدره 

 2.000.000 الى  لينتق6  الخسائر 

درهم وذلك بالغاء 3440 حصة.

راسمال  توزيع  سيصبح  وبذلك 

الشركة كما يلي :

 ... الرا�سي  احمد  موالي  السيد 

200 حصة.

 ... الرا�سي  حسين  موالي  السيد 

9774 حصة.

السيد موالي عبد الرزاق الرا�سي 

... 9774 حصة.

 76  ... ناصر  ايت  زنوبة  السيدة 

حصة.

السيدة  الالة عز زة الرا�سي ... 88 

حصة.

السيدة  منى الرا�سي ... 88 حصة.

مجموعه ..... 20.000 حصة.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجار ة  باملحكمة  المبط 

رقم  تحت   ،2021 مارس  فاتح  يوم 

.1359

14 P

 C.C.A.S

SARL

 CONSEIL COMPTABILITE ET AUDIT

SERVICES

 STE EBI DISTRIBUTIONS
SARL

تحو 6 املقر االجتماعي 
تعدي6 النشاط التجاري

العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 

بتار خ  بالرباط  محرر  العادي  الغير 

اتخاذ  تم   ،2021 ديسمبر   15

القرارات التالية :

للشركة  التجاري  النشاط  تعدي6 

وتسو ق  وتوزيع  استيراد   : باضافة 

ومنتجات  التجمي6  مستحمرات 

واملكمالت  الشخصة  النظافة 

وازالة،  الطبية،  واالجهزة  الغذائية 

متجر الحلو ات.

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 

الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   30 من 

رقم 8 حسان الرباط الى 3131 تجزئة 

الوفاق زنقة الوعد مح6 2 تمارة.

وضع قانون رسا�سي جديد للشركة 

مرفق مع سبق من التعديالت.

للمحمر  القانوني  االيداع  تم 

يوم  بالرباط  التجار ة  املحكمة  لدى 

2 مارس 2022، تحت رقم 122500.

15 P

STE LOCA EVENTS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 25 فبراير 2022، تم تاسيس شركة .

 STE LOCA EVENTS  : االسم 

.SARL

خدمات   : االجتماعي  الهدف 

معلومات التجار ة، منظم الحفالت، 

االستيراد والتصدير.

58 شقة  : عمارة  املقر االجتماعي 

رقم 3 ر شارع واد سبو اكدال الرباط.

مقداره   : الشركة  راسمال 

 1000 الى  مقسم  درهم   100.000

حصة  ك6  مقدار  اجتماعية  حصة 

100 درهم.

 500  ... مالحي  شيماء  السيدة 

حصة اجتماعية.

 500  .. االدري�سي  بسمة  السيدة 

حصة اجتماعية.

املدة : 99 عاما.

التسيير : يعتبر السيد سليم بنعلي 

والسيد سيدي عبد الفتاح االدري�سي 

مسيرين للشركة ملدة غير محددة.

الجهوي  باملكتب  االيداع  تم 

مارس   15 بتار خ  بالرباط  الستثمار 

2022، تحت رقم السج6 158683.

16 P

STE YANDOC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 28 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير 2022، تم تاسيس شركة .

.STE YANDOC SARL : االسم

مبرمج   : االجتماعي  الهدف 

تصميم،  محل6  كمبيوتر، 

استشارات، االستيراد والتصدير.

فكيك  زنقة   9  : االجتماعي  املقر 

حسان  االول  الطابق   3 رقم  شقة 

الرباط.

راسمال الشركة :  100.000 درهم 

اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسم 

مقدار ك6 حصة 100 درهم.

السيدة فاطمة كوم ... 510 حصة 

اجتماعية.

املدة : 99 عاما.

فاطمة  السيدة  يعتبر   : التسيير 

كوم مسيرة للشركة ملدة غير محددة.

الجهوي  باملكتب  االيداع  تم 

مارس   15 بتار خ  بالرباط  الستثمار 

2022، تحت رقم السج6 158673.

17 P
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SIDI SOLUTIONS SARL
SARL AU

تاسيس شركة ش.ذ.م.م.
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 28 فبراير 2022 تم تأسيس شركة.

 STE SIDI SOLUTIONS  : االسم 
SARL

مبرمج   : االجتماعي  الهدف 
تصميم،  محل6  كمبيوتر، 

استشارات، االستيراد والتصدير.
املقر االجتماعي : 9، زنقة فكيك، 
حسان  الثاني،  الطابق   ،8 شقة 

الرباط.
مقداره   : الشركة  ررسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة  ك6  مقدار  اجتماعية  حصة 

100 درهم.
 390 صديقي  الطيب  السيد 

حصة اجتماعية.
510 حصة   : السيدة فاطمة كوم 

اجتماعية.
100 حصة  السيد يدير بن اعمر 

اجتماعية.
املدة : 99 عاما.

بن  يدير  السيد  يعتبر   : التسيير 
اعمر مسير للشركة ملدة غير محددة.
الجهوي  باملكتب  االيداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بالرباط  لالستثمار 

2022 تحت رقم السج6 158717.
18 P

 FIDUMA

مكتب االستشارة

مقر : رقم 136 شارع القاهرة الطابق االولشقة 

رقم 1 كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 05.37.64.42.48

الفاكس : 05.37.64.47.64

 STE FALCON EYE
SARL AU

تاسيس شركة
 FALCON اعالن عن تاسيس شركة

EYE SARL AU، ش.م.م. ذات 
الشر ك الوحيد.

الكائن مقرها : تجزئة ر اض اوالد 
امطاع سكتور 3 رقم 145 تمارة.

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تاسيس  تم  قد   ،2022 فبراير   28  
 ،FALCON EYE SARL AU شركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
تحم6  والتي  الوحدي  الشر ك 

الخصائص التالية :

 FALCON EYE SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
 100.000  : الشركة  راسمال 

درهم.

الهدف االجتماعي : مصحح النظر 

نظاراتي.

معدات  وتصدير  استيراد 

ومستلزمات النظارات.

 1000 البياز  طارق   : الشركاء 

حصة.

مسير  محمو  عز ز   : التسيير 

للشركة.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تار خ التسجي6.

التقيد  تم   : القانوني  االيداع 

التجار ة  باملحكمة  التجاري  بالسج6 

بتمارةن تحت رقم 135769.

19 P

STE LUXE RIF CAR
SARL

تفو ت حصص الشركة 
وتعيين استقالة 

مسير وتعيين مسير
املنعقد  العام  الجمع  اثر  على 
بالرباط بتار خ 21 مارس 2022، قرر 

الشركاء ما يلي :

السيد  تفو ت  الحصص  تفو ت 

بما  الشركة  حصص  بوعنان  ريوب 

حدد قدره 500 حصة الى السيد عبد 

الهادي ياز ن محمد.

التيجاني  السيد   : الحصص 

بوعيادي 500 حصة.

السيد عبد الهادي ياز ن محمد .. 

500 حصة.

املجموع ... 1000 حصة.

استقالة مسير : محمد الجاري.

من  الشركة  تدار   : التسيير 

طرف السيد احمد القصير ملدة غير 

محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
المبط باملحكمة التجار ة بالرباطن 
تحت رقم السج6 التجاري 155685.
20

مكتب األستاذ محمد السو�سي صدوق

موثق

شارع محمد الخامس، إقامة بدر، الطابق 

الثاني، فاس. 62

الهاتف : 0535 94 28 97/18  

 LES ECOLES 
 SCIENTIFIQUES  DE FES

  PRIVEES
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
الرسمي  العقد  بمقت�سى 
محمد  األستاذ  تلقاه  الذي 
في  بفاس  املوثق  صدوق،  السو�سي 
05/02/2022، حرر النظام األسا�سي 
لشركة ذات مسؤولية محدودة اآلتي 

وصفه : 
التـسـمـيـة :اتخذت الشركة اسم » 
 LES ECOLES SCIENTIFIQUES  DE

FES PRIVEES    « ش.م.م.
األولي  الخاص  التعليم   : الـغـــرض 

االبتدائي اإلعدادي و الثانوي. 
املؤسسات  تسيير  و  استغالل 
الخاصة للتعليم  و التدريس في جميع 

التخصصات. 
تنظيم  الدورات   ونشر  تسو ق 

الدراسات والندوات.
مطعم مدر�سي. 

كراء املباني.
و بصفة عامة مختلف  العمليات 
والصناعية واملالية   التجار ة 
ترتبط  التي  واملنقولة  والعقار ة   
بالنشاطات املذكورة رعاله و التي من 

شأنها رن تساهم في نمو الشركة.
 1 شقة  فاس،   : االجتماعي  املقر 
تجزئة   86 القطعة  االول  الطابق 

الوفاء طر ق عين السمن. 
مقرها  تغير  رن  للشركة  يمكن 
داخ6  آخر،  مقر  آلي  االجتماعي 
املسير من  بقرار  وذلك  املدينة   نفس 

 رو بقرار جميع الشركاء.

99 سنة ابتداء من تار خ  الـــمــدة : 

التجاري،  السج6  في  الشركة  تقييد 

الشركة  فسخ  حاالت  باستثناء 

املسبق رو تمديد مدة الشركة.
ررسمال  :حدد  الشركة  ررسمال 

)100.000درهم(  قدره  بما  الشركة 

بمبلغ  حصة   )1000( على  مقسمة 

100 للحصة، مقسمة كما يلي :

 250      : السيد يوسف لطفي    

حصة.

            : لطفي   االاله  عبد  السيد 

250 حصة.

السيد بالل  لطفي      :            250 

            : لطفي  اسماعي6   السيد  حصة.- 

250 حصة

 املجموع  :  1000 حصة.

الشركة  بتسيير  يعهد  الـتـسـيـير: 

إلى السيد  اسماعي6 لطفي  و السيد 

يوسف لطفي. 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

في بفاس  التجار ة  املحكمة   ضبط 

 16 مارس 2022، تحت رقم 1411.
        نسخة موجزة مسلمة قصد البيان والتبليغ

      األستاذ محمد السو�سي صدوق

21 P

STE   SODISPRAL
SARL

تغيير النظام االسا�سي للشركة
العام  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

  ،2022 Lمارس   7 بتار خ  االستثنائي 

تمت  ش.م.م.   SODISPRAL لشركة 

املصادقة على ما يلي :

تحو 6 حصص لدى السيد علمي 

محمد إلى السيد خالص عادل الذي 

اتره جمع ك6 حصص ررس املال بين 

يديه و رصبح الشر ك الوحيد.

من  محمد  علمي  السيد  إستقالة 

تعيين  مع  للشركة  كشر ك  مهامه 

وحيد  مسير  خالص  عادل  السيد 

للشركة لفترة غير محددة.

القانوني  الشك6  تغيير   

ش.م.م.   إلى   ش.م.م.   من   للشركة 

ذات الشر ك الوحيد.



6035 الجريدة الرسميةعدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) 

املصادقة على القوانين األساسية 

ذات  املسؤولية  املحدودة  للشركة 

الشر ك الوحيد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارة  لدى محكمة  المبط 

عدد  تحت   2022 مارس   14 بتار خ 

1347 بالسج6  الزمني.
بالتلخيص

  املسير

22 P

STE DERRICK DRAA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شر ك وحيد
راسمالها : 2.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : بلوك ك رقم 9 حي 

املهدي اكادير

الوحدي  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

 ،2022 يناير   30 بتار خ  املنعقد 

الشركة  مسير  مهام  تجديد  قرر 

 CESARE ديليبيان  سيزار  السيد 

DELLEPIANE الى فترة غير محدودة.

في  القانوني  التسجي6  تم  وقد 

التجار ة  باملحكمة  التجاري  السج6 

تحت  2022ن  مارس   14 في  باكادير 
رقم 108924.

املسير

23 P

ديوان االستاذ املعطي مهون

موثق بمراكش

STE GLOBAL EYE TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد

تاسيس شركة
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

لنظام  متممن   2022 مارس   07

شركة   تأسيس  تم  لشركة،  رسا�سي 

باملواصفات التالية :

 GLOBAL EYE  : التجاري  االسم 

TECH

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

إقامة  مراكش   : االجتماعي  املقر 

جواد 109 الطابق 3 الشقة 43 شارع 

عبد الكر م الخطابي.

الررسمال االجتماعي : 10.000,00  

ذات  100حصة،  إلى  مقسمة  درهم 

 (100,00 درهم  بمائة  اسمية  قيمة 

في  اكتتابها جميعا  تم  للحصة  درهم( 

اسم السيد الشاوي املامون.
الشاوي  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  املامون 

محددة.

شركة   : االجتماعي  النشاط 

لألشغال املختلفة للبناء و الخدمات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم       

بمراكش  التجار ة  املحكمة  ضبط 

عدد   تحت   17/03/2022 بتار خ 

.133962
 خالصة للنشر

24 P

شركة كلين سكي طيك
ش.م.م.

مقرها االجتماعي : عمارة 30، 

الشقة 8، زنقة موالي رحمد لوكيلي، 

حسان، -الرباط-

تبعا ملحمر الجمع العام للشركاء 

في  ملسجلة   ،2022 فبراير   21 بتار خ 

تم   ،2022 فبراير   21 بتار خ  الرباط 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

مسؤولية محدودة باملميزات التالية:

سكي  كلين   « شركة   : التسميــــــــــة  

طيك « شركة ش.م.م.

املقر التجاري : عمارة 30، الشقة 
لوكيلي،  رحمد  موالي  زنقة   ،8 رقم 

حسان، -الرباط-.

املوضـــــــوع   :

مواد التنظيف،

الخدمات املختلفة،       
التجاري العمليات  جميع  عموما 

وغير  ة,الصناعية,املالية,العقار ة 

في  املساهمة  يمكنها  التي  العقار ة 

تنمية الشركة.

من  إبتداء  سنة   99  : املــــــــــــــدة  

التأسيس الفعلي للشركة.

من  الشركة  تسيير   : التسييـــــــــــر 

طرف السيد ربوالفيدا رناس.  

درهم   100.000  : الررسمــــــــال  

موزعة بين الشركاء كما يلي:

 340 رناس    ربوالفيدا  السيد   

حصة .

السيد ربوالفيدا اسماعي6     330 

حصة .

  السيد امزك6 مراد   330 حصة .

  املجموع  : 1000 حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط   التجار ة  باملحكمة  المبط 

رقم  تحت   ،2022 مارس  بتار خ 

.123120

25 P

شركة الفيكو

الشركة الليبية لالستثمارات 

الخارجية
مقرها االجتماعي : فرع املغرب، 158 

شارع انفا الدارالبيماء

السج6 التجاري رقم : 89715

بمقت�سى قرار مجلس االدارة رقم 

نونبر   28 بتار خ   ،2021 لسنة   83

املمنوح  التفو ض  وبمقت�سى   2021

 28 بتار خ  االدارة  مجلس  منرئيس 

ديسمبر 2021 تقرر ما يلي :

تعيين السيد هشام محمد مختار 

الفيكو  فرع  مكتب  بادارة  امليالدي 

العمليات  بجميع  والقيام  املغرب 

ملا  وفقا  واالدار ة  واملالية  التجار ة 

ذات  النافدة  التشريعات  به  تق�سي 
بدون  الشركة  ومقتميات  العالقة 

السابق  التفو ض  الغاء  مع  تحفظ 

املمنوح   ،2017 يناير   29 في  املؤرخ 

بربيش  سالم  حسني  سالم  للسيد 

فاتح  تار خ  من  اعتبارا  الفرع  الدارة 

فبراير 2017.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

 18 بتار خ  بالدارالبيماء  التجار ة 

يناير 2022، تحت رقم 808961.

26 P

صيدلية املستشفى الجديدة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد

مقرها االجتماعي : 32 زنقة فاس 

الجديدة

 15 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021، تم تاسيس شركة ذات  نونبر 

وحيد  شر ك  من  محدودة  مسؤولية 

باملواصفات التالية :

املستشفى  صيدلية   : التسمية 

الجديدة.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

الهدف االجتماعي : صيدلية.
راسمال : 240.000 درهم.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
فاس  زنقة   32   : االجتماعي  املقر 

الجديدة.

الذهبي  نبي6  تعيين  تم   : التسيير 

غير  لفترة  للشركة  وحيدا  مديرا 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بالجديدةن رقم التسجي6 

بالسج6 التجاري 19059.

27 P

ARTAPISSERIE
SARL

شركة محدودة املسؤولية
ررسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 74، تجزئة سفيان 

الطابق السفلي، شقة رقم 1، سيدي 

معروف الدارالبيماء

اإلمماء  مصحح  عقد  بموجب 

إنشاء  تم   ،2022 يناير   24 بتار خ 

والتي  املسؤولية  محدودة  شركة 

تحم6 الخصائص التالية :

ARTAPISSERIE : اإلسم التجاري

.SARL

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.
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الهدف اإلجتماعي : 
وتصدير  واستيراد  وشراء  بيع 
والخيط  األثواب  رنواع  جميع 

ومستلزمات األفرشة.
جميع  توفير  عامة  وبصفة 
واملالية  التجار ة  الخدمات 
بصفة  تتعلق  التي  والصناعية 
مباشرة رو غير مباشرة بالهدف املشار 

إليه رعاله.
ررسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
على  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشك6 التالي :
حصة   600 اللبار  محمد  السيد 

ري ما يعادل 60.000 درهم.
السيدة نبيلة بناني 400 حصة ري 

ما يعادل 40.000 درهم.
الشركاء :

جنسية  اللبار،  محمد  السيد 
مغربية الحائز على البطاقة الوطنية 
 2 بتار خ  املزداد   ،B448749 رقم 
بالدارالبيماء،   1962 رغسطس 
القاطن برقم 58، تجزئة لينا، سيدي 

معروف الدارالبيماء.
جنسية  بناني،  نبيلة  السيدة 
مغربية الحائزة على البطاقة الوطنية 
 31 بتار خ  املزدادة   ،C234457 رقم 
برقم  القاطنة  بفاس،   1967 ركتوبر 
معروف  سيدي  لينا،  تجزئة   ،58

الدارالبيماء.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 
إلى  التسجي6  تار خ  من  تبتدئ  األولى 

31 ديسمبر.
تجزئة   ،74  : اإلجتماعي  املقر 
رقم  شقة  السفلي،  الطابق  سفيان 

1، سيدي معروف الدارالبيماء.
اللبار،  محمد  السيد   : التسيير 
على  الحائز  مغربية  جنسية 
 ،B448749 رقم  الوطنية  البطاقة 
 1962 رغسطس   2 بتار خ  املزداد 
برقم  القاطن  بالدارالبيماء، 
معروف  سيدي  لينا،  تجزئة   ،58

الدارالبيماء.

التجار ة  باملحكمة  التسجي6  تم 
 534989 رقم  تحت  بالدارالبيماء 

يوم 3 مارس 2022 .
للنشر واإلخبار

28 P

STE. EL BAMED  
ش.م.م

تفو ت حصص
تعيين مسير جديد

تعدي6 النظام األسا�سي
العامة  الجمعية  محمر  بموجب 
الغير عادية املؤرخ بالرباط بتار خ 28 
ما  على  املصادقة  تمت   2022 فبراير 

يلي :
املصادقة على عملية تفو ت 500 
الحي  عبد  السيد  بها  قام  التي  حصة 
بن  كر م  السيد  لفائدة  الغسا�سي 
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب  مسعود 
الذي   2022 فبراير   28 في  بالرباط 
1000 حصة، ما يمث6  رصبح يمتلك 

100 % من ررسمال الشركة.
الحي  عبد  السيد  استقالة  قبول 
وتعيين  كمسير  مهمته  من  الغسا�سي 
كمسير  مسعود  بن  كر م  السيد 

وحيد للشركة.
للشركة  القانوني  الشك6  تحو 6 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 
بشر ك حيد واملصادقة على القانون 

األسا�سي املعدل.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
بالرباط بتار خ 14 مارس 2022 تحت 

رقم 122916.
مقتطف للنشر والبيان

EL BAMED ش.م.م

29 P

STE. SWEET N FUN
ش.م.م

تفو ت حصص
تعيين مسير جديد

تعدي6 النظام األسا�سي
العامة  الجمعية  محمر  بموجب 
بتار خ بالرباط  املؤرخ  عادية   الغير 
 28 فبراير 2022 تمت املصادقة على 

ما يلي :

تفو ت  عملية  على  املصادقة 
2500 حصة التي قام بها السيد كر م 
الحي  عبد  السيد  لفائدة  مسعود  بن 
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب  الغسا�سي 
الذي   2022 فبراير   28 في  بالرباط 
5000 حصة، ما يمث6  رصبح يمتلك 

100 % من ررسمال الشركة.
بن  كر م  السيد  استقالة  قبول 
وتعيين  كمسير  مهمته  من  مسعود 
كمسير  الغسا�سي  الحي  عبد  السيد 

وحيد للشركة.
للشركة  القانوني  الشك6  تحو 6 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 
بشر ك حيد واملصادقة على القانون 

األسا�سي املعدل.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
بالرباط بتار خ 15 مارس 2022 تحت 

رقم 122990.
مقتطف للنشر والبيان
SWEET N FUN ش.م.م

30 P

BEK- ATRASS DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ررس املال : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : عمارة 30 شقة رقم 
8 زنقة موالي احمد الوكيلي حسان، 

الرباط
رقم السج6 التجاري : 158797
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 2 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس شركة ذات  تم   2022 مارس 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :
 BEK- ATRASS  : التسمية 

.DESIGN
نشاط الشركة :

رشغال البناء والتزيين.
رشغال مختلفة.
رشغال النجارة.

30 شقة  : عمارة  املقر اإلجتماعي 
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان، الرباط.

تحديد  تم  لقد   : الشركة  ررسمال 

درهم   100.000 في  الشركة  ررسمال 

إجتماعية  1000 حصة  إلى   مقسمة 

موزعة  درهم   100 الواحدة  قيمة 

كالتالي :

500حصة  بكور  خالد  السيد 

إجتماعية.

السيد محمد االترا�سي 500حصة 

إجتماعية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 

لبطاقة  الحام6  بكور  خالد  السيد 

 CD105823 رقم  الوطنية  التعر ف 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

عدا  ما  سنة  ك6  من  ديسمبر   31 إلى 

تار خ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السج6 التجاري.

لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 158797.
للنشر واإلعالن

31 P

 ACHOURAKAA شركة

  KHADAMATE
  ش.م.م

الررسمال االجتماعي 

10.000.00درهم

املقر االجتماعي :  عمارة 30 الشقة 

8 زنقة موالي احمد الوكيلي حسان 

–الرباط-

التــــــــــأســـــــيـــــــــس
التأسي�سي  العام  الجمع  بمقت�سى 

 ،  2022 فبراير   23 بتار خ  مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية :

 ACHOURAKAA  التسمية :شركة

KHADAMATE  ش.م.م.

ذات  شركة  القانوني:  الوضع 

مسؤولية محدودة .
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الهدف :
- رشغال مختلفة والبناء.

 – التجارة.
- االستيراد والتصدير .

املقر االجتماعي: عمارة 30 الشقة 
الوكيلي حسان  احمد  موالي  زنقة   8

–الرباط.
- املدة :حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تار خ تأسيسها.
 : االجتماعي  الررسمال 
في  االجتماعي  الررسمال  حدد 
على100  مقسمة  10.000.00درهم، 
للواحدة،  درهم   100 بقيمة  حصة   

موزعة على الشك6 التالي :
تبعليت                                                          جواد  السيد 

40   حصة.
بوبطايط                                                                خديجة  السيدة 

60   حصة.  
 املجموع   :1000 حصة.   

التسيير  مهمة  رسندت   : التسيير 
بوبطايط  خديجة  السيدة  إلى 
لشركة  محدودة،  غير  ملدة  كمسيرة 
     . ACHOURAKAA KHADAMATE
االسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفص6 96-05.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ بالرباط  التجار ة    باملحكمة 
17 مارس 2022 تحت الرقم158761.
32 P

   TACOS LHANCHI شركة
ش.م.م

الررسمال االجتماعي: 10.000.00 
درهم 

املقر االجتماعي :  سانية الرباطي 
شارع موالي طيب العلوي الرقم 3 

سيدي مو�سى –سال-
تعدي6

الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
العادي املنعقد بتار خ 4 فبراير2022 
 TACOS شركة  شركاء  قررا 
 : التالي  العنوان  تحت   LHANCHI
طيب  موالي  شارع  الرباطي  سانية 
العلوي الرقم 3 سيدي مو�سى –سال- 

ما يلي :

الجمع  قرر    : األسهم  ملكية  نق6 

يملكها  كان  التي  الحصص  بيع  العام 

حصة   50 الزروالي   لحسن  السيد 

شركة  في  يملكها  التي  اجتماعية 

السيد  لفائدة   TACOS LHANCHI

البطاقة  صاحب  الحن�سي  محمد 

.AE183746 الوطنية

على  التقسيم  يصبح  بالتالي 

الشك6 التالي :

100حصة  الحن�سي  -محمد 

اجتماعية.

املجموع :  100حصة اجتماعية .

تم تقسيم ررس املال الشركة على 

الشك6 التالي :

محمد الحن�سي10.000.00 درهم.

املجموع :  10.000.00 درهم.

للشركة   القانوني  الشك6  تغيير 

الشك6  تغيير  العام  الجمع  قرر 

مسؤولية  ذات  للشركة  القانوني 

عوض  وحيد  شر ك  ذات  محدودة 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حسب الفص6 96-5.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

التار خ  في  بسال  االبتدائية  باملحكمة 

15 مارس2022 تحت الرقم 38551.

33 P

VITOLIA   
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2022 مارس   15 بتار خ  الرباط، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

.VITOLIA :التسمية

الهدف اإلجتماعي : 

التجمي6 وشبه  بيع مستحمرات 

الطبية )الصيدلية(.

األجهزة  وتوزيع  وتصدير  استيراد 

التجمي6  ومستحمرات  الطبية 

واملكمالت الغذائية.

التجارة   : إلكتروني  متجر 

اإللكترونية.

مستحمرات  وتوزيع  إنتاج 

التجمي6 واملكمالت الغذائية.

ررسمال الشركة : 100000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة .

ابو  الزهراء  فاطمة  السيدة 

العنيين 1000 سهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

عدا  ما  سنة  ك6  من  ديسمبر   31 إلى 

وضع  تار خ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

السج6 التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.

املقر : 1177 حي املنزه حي يعقوب 

املنصور الرباط.

الزهراء  فاطمة  السيدة   : املسيرة 

بالسج6  التقييد  رقم  العنيين  ابو 

التجاري 158669.

34 P

DYOR
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE 

 AVIS DE CONSTITUTION

D’UNE SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير   28 بتار خ  بالدارالبيماء 

2022 ومسج6 بها، تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد، النظام األسا�سي للشركة تم 

استخالص منه ما يلي :

.DYOR : التسمية

مسؤولية  ذات  شركة   : الشك6 

محدودة ذات الشر ك الوحيد.

الدارالبيماء،   : اإلجتماعي  املقر 

إقامة  سميحة  محمد  شارع   144

الطابق  سميحة  محمد  جوهرة 

السادس الشقة رقم 35.

املوضوع :

منعش عقاري.

املعامالت  جميع  عامة  وبصفة 

املحلية  رو  والصناعية  التجار ة 

مباشر  بشك6  املتعلقة  املنقولة 

بالنشاط الرئي�سي والتي تعزز بنشاط 

الشركة.

عبد  السيد   : الوحيد  الشر ك 

القادر نصر هللا دو الجنسية املغربية 

رقم  الوطنية  للبطاقة  والحام6 

.B101996
الشر ك  حدد   : الشركة  ررسمال 

القادر نصر هللا  السيد عبد  الوحيد 

بمبلغ 100.000.00 درهم متكونة من 

1000 حصة مبلغ إجتماعية مبلغ ك6 

مكتتبة  كلها  درهم   100 منها  واحدة 

ومؤادة من طرف الشر ك الوحيد.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تقييد الشركة بالسج6 التجاري.

وتدار  الشركة  تسير   : التسيير 

هللا  نصر  القادر  عبد  السيد  من 

يتوفر على جميع الصالحيات  والذي 

األسا�سي  والنظام  عليها  املنصوص 

للشركة.

تم اإليداع القانوني : بالسج6 لدى 

التجار ة   باملحكمة  المبط   كتابة 

الشركة  تسجي6  وتم  بالدارالبيماء 

بالدارالبيماء  التجاري  السج6  في 

تحت رقم 536615.
 بمقت�سى مقتطف

وبيان املسير

35 P

LUMENTA
SARL

 AVIS DE CONSTITUTION

D’UNE SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالدارالبيماء بتار خ 7 ركتوبر 2021 

تأسيس شركة ذات  تم  بها،  ومسج6 

األسا�سي  النظام  مسؤولية محدودة، 

للشركة تم استخالص منه ما يلي :
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.LUMENTA : التسمية

مسؤولية  ذات  شركة   : الشك6 

محدودة.

الدارالبيماء،   : اإلجتماعي  املقر 
32 زنقة روما حي مرس سلطان.

املوضوع :

جميع  وإستراد  مح6  شراء 

التجهيزات واملعدات ملحالت التجمي6 

والحالقة.

املعامالت  جميع  عامة  وبصفة 

املحلية  رو  الصناعية  رو  التجار ة 

مباشر  بشك6  املتعلقة  املنقولة 

بالنشاط الرئي�سي والتي تعزز بنشاط 

الشركة.

 AKCICEK السيد   : الشركاء 

التركية  الجنسية  دو   ALIRIZA

 1979 يوليو   5 يوم  بتركيا  واملزداد 

رقم  اإلقامة  لبطاقة  والحام6 

.BW00970G

 DURMUSER SERKAN السيد 

بتركيا  مزداد  التركية،  الجنسية  دو 

1980 الحام6 لبطاقة  23 يوليو  يوم 

.BE70051B اإلقامة رقم
ررسمال  حدد   : الشركة  ررسمال 

درهم   500.000.00 بمبلغ  الشركة 

إجتماعية  حصة   5000 من  متكونة 

كلها  100 درهم  منها  مبلغ ك6 واحدة 

الشركاء  طرف  من  ومؤادة  مكتتبة 

بما يتناسب مع الشركاء وعلى النحو 

التالي:

 ALIRIZA AKCICEK السيد 

2500 حصة.

 DURMUSER SERKAN السيد 

2500 حصة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تقييد الشركة بالسج6 التجاري.

التسيير : تسير الشركة وتدار من 

 ALIRIZA AKCICEK السيد  طرف 

 DURMUSER SERKAN والسيد 

ملدة غير  محددة الذي يتوفران على 

عليها  املنصوص  الصالحيات  جميع 

والنظام األسا�سي للشركة.

الشركةمرتبطة باإلمماءاملنفص6 

ملسيري الشركة.

5 % يتم خصمها من اج6 تكو ن 

والباقي  قانونيا  الواجبة  املدخرات 

اللذان  الشركاء  إشارة  رهن  يوضع 

يحددان النسبة التي سيتم توزيعها.

تم اإليداع القانوني : بسج6 لدى 

التجار ة   باملحكمة  المبط   كتابة 

الشركة  تسجي6  وتم  بالدارالبيماء 

بالدارالبيماء  التجاري  السج6  في 

تحت رقم 536019.
 بمقت�سى مقتطف

وبيان املسيرين

36 P

فيطاكوم

مكتب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

30 زنقة لبنان الشقة رقم 8 حي املحيط الرباط

الهاتف : 05.37.72.30.12

SOCIETE JANA CAPITAL
SARL

تأسيس شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

ب : 4.000.000.00درهم

العنوان : 58 زنقة واد سبو عمارة 
رقم A3 ركدال الرباط 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2022 مارس   15 بتار خ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

.JANA CAPITAL : التسمية

الهدف :

 منعش عقاري.
واد  زنقة   58  : اإلجتماعي  املقر 

سبو عمارة رقم A3 ركدال الرباط.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

حدد   : اإلجتماعي  الررسمال 

الررسمال اإلجتماعي في 400.000.00 

40000.00 حصة  إلى  مقسمة  درهم 

بقيمة 100 درهم لك6 حصة مقسمة 

بين :

يمتلك  كراف�سي  عزالدين  السيد 

32000 حصة.

تمتلك  فاخوري  نادية  السيدة 

8000 حصة.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

 تسيير الشركة : تم تعيين السيد 

نادية  والسيدة  كراف�سي   عزالدين 

غير  ملدة  للشركة  مسيران  فاخوري 

محددة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بالرباط  التجار ة  

2022 بالرباط.

 158805 التجاري  السج6  رقم 

الرباط.
لإلستشارة والتنبيه

فيطاكوم 

37 P

شركة ستوديو 43
 STUDIO 43

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد

ررسمالها : 10.000 درهم

الكائن مقرها اإلجتماعي : 144 زنقة 

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 الشقة 35 درب 

عمر الدارالبيماء

رقم السج6 التجاري 438293

تأسس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتار خ 

النظام  إنشاء  تم   2019 يونيو   25

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

باملميزات  وحيد  بشر ك  املحدودة 

التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

 43 ستوديو   : الشركة  تسمية 

.STUDIO 43

تأطير،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مشروع  ك6  وإنجاز  تصميم  دراسة، 

وبصفةعامة  رحداث  بتنظيم  متعلق 

بطر قة  متعلقة  تجار ة  عملية  ك6 

مباشرة رو غير مباشرة بغرض الشركة 

رو التي تسه6 تطو ره.

عنوان املقر اإلجتماعي : 144 زنقة 
محمد  إقامة جوهرة  محمد سميحة 
درب   35 الشقة   6 الطابق  سميحة 

عمر الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99 سنة.
 : الشركة  ررسمال  مبلغ 
 : كالتالي  مقسم  درهم   10.000.00
حصة   100 بنيحيى  كامليا  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 
السيدة   : الشركاء  ومواطن  وصفات 
زرهون  زنقة  عنوانها  بيحيى  كاميليا 

بنجدية الدارالبيماء.
والعائلية  الشخصية  األسماء 
السيدة   : الشركة  مسيري  ومواطن 
زرهون  زنقة  عنوانها  بيحيى  كاميليا 

بنجدية الدارالبيماء.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
بالدارالبيماء  لإلستثمار  الجهوي 
عدد  تحت   2019 يونيو   27 بتار خ 

.4502
38 P

OMARGRUME
RC N° 1588661

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر ك وحيد

بتار خ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
15 فبراير 2022 قد تم تأسيس شركة 
بشر ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص  تحم6   والتي  وحيد 

التالية :
 OMARGRUME  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.
الهدف اإلجتماعي :

التجارة.
االستيراد والتصدير.

درهم   100.000  : املال  ررس 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة كما يلي :
حصة   1000 بدلة  رحمد  السيد 

إجتماعية.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
ز ز  واد  زنقة   4  : اإلجتماعي  املقر 
ركدال   7 رقم  الشقة  الثالث  الطابق 

الرباط.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد رحمد بدلة. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاري   السج6  بمحكمة  القانوني 
بتار خ   122963 رقم  تحت  بالرباط 

15 مارس 2022.
39 P

ايمو الفخامة
ش.م.م

ررسمالها : 80.000 درهم
87 شارع الجامعة العربية الناضور

تعيين مسير جديد
املؤرخ  العرفي  للعقد  تبعا 
2022 تم  10 مارس  بالناضور بتار خ 

تقر ر ما يلي :
تغيير الهو ة.

سفيان  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  املرابطين 

محددة.
تتحم6  الشركة  إن   : التوقسع 
السيد  توقيع  اتجاه  مسؤوليتها 

سفيان املرابطين.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية   باملحكمة  المبط  
 2022 مارس   15 بتار خ  بالناضور 

تحت رقم 422.
40 P

 TRANSPORT AIT شركة
 ABELLA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد  بكلميم  فبراير2022   26 بتار خ  
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحم6  والتي  محدودة 

التالية:

 TRANSPORT AIT  : التسمية 
 .  ABELLA

الهدف االجتماعي :
نق6 البمائع .

  40.000,00   : الشركة  ررسمال 
درهم.

 السيد  وائش عبال :   40.000.00 
درهم.

سيدي  :ادبركا  االجتماعي  املقر 
مبارك سيدي افني كلميم.

وائش  السيد   تعيين  تم  التسيير: 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  عبال 

محدودة. 
إيداع  تم    : القانوني  اإليداع 
القانوني بمكتب المبط لدى  امللف 
بتار خ بكلميم  التجار ة   املحكمة 
عدد  تحت  مارس2022   15

                         . 117/2022
41 P

AUTILE TECHNOLOGY
SARL AU

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الرباط  بمدينة   2022 فبراير   10
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
مميزاتها  وحيد  بشر ك  املحدودة 

كالتالي :
 AUTILE  : اإلجتماعية  التسمية 

.TECHNOLOGY SARL AU
موضوع الشركة :

االستشارة والتسيير املعلوماتي.
بصفة عامة ك6 العمليات املالية، 
بشك6  املرتبطة  والصناعية  التجار ة 
بموضوع  مباشر  غير  رو  مباشر 
من  العمليات  جميع  وكذا  الشركة 

شأنها تنمية الشركة.
30 شقة  : عمارة  املقر اإلجتماعي 
الوكيلي حسان  احمد  موالي  زنقة   8

الرباط.
الررسمال : ررسمال الشركة حدد 
100.000.00 درهم، مقسمة على  في 
1000 حصة إجتماعية من فئة 100 

درهم للحصة.
 1000 بنطالب  يوسف  السيد 

حصة.

إلى  الشركة  تسيير  : عهد  التسيير 
السيد يوسف بنطالب.

تبتدئ من فاتح   : التجار ة  السنة 
ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
املدة : 99 سنة.

باملحكمة  التجاري  السج6  رقم 
التجار ة 158561.

42 P

 SOCIETE MONDIAL
FACILITIES

SARL AU
بسال  مؤرخ  محمر  بمقت�سى 
تغيير  تم   2022 فبراير   24 بتار خ 

بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي :
من  كاملة  الشركة  حصص  بيع 
مر م  الفران  ايت  السيدة  طرف 
بمبلغ  حصة   100 ب  تقدر  والتي 
10.000.00 درهم إلى السيدة حرطين 

سهام.
ايت  السيدة  وإستقالة  إبراء 
الشركة  تسيير  من  مر م  الفران 
املهدي  الخرو ض  السيد  وتعيين 

كمسير .
الشركة من طرف  تدار   : التسيير 
ملدة  املهدي  الخرو ض  السيد  املسير 

غير محددة.
بكتابة  تم    : القانوني  اإليداع 
بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  المبط 
رقم  تحت   2022 مارس   15 بتار خ 
3855 رقم السج6 التجاري 32571.
43 P

SOLUVE PRIVE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ش.م.م

مقرها اإلجتماعي : تجزئة الوفاق رقم 
3240 شارع الرجاء تمارة

سجلها التجاري 119601 الرباط
املؤرخ  العام  الجمع  بمقت�سى 
قرراملسير   2021 ربر 6   26 بتار خ 

التعديالت التالية :
فسخ الشركة السابقة ألوانها.

العلوي  اسماعي6  السيد  تعيين 
املدغري كمصفي للشركة.

الوفاق رقم  التصفية تجزئة  مقر 
3240 شارع الرجاء تمارة.

اسماعي6  السيد  املصفي  براءة 
العلوي املدغري.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط   التجار ة  باملحكمة  المبط  
17 مارس  123095 بتار خ  تحت رقم 

.2022
عن النسخة والنص

44 P

FAN TRAVEL
SARL

 10 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2020 ركتوبر 
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحم6 

الخصائص التالية :
.FAN TRAVEL SARL : التسمية

الهدف اإلجتماعي :
تنظيم املناسبات.
تنظيم الرحالت.

التنشيط والترفيه.
 100000.00  : الشركة  ررسمال 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 
موزعة بين الشركاء على الشك6 التالي:
الخو�سي  الزهراء  فاطة  السيدة 

330 حصة.
السيدة نورة بنعسو 330 حصة.

 340 السيد عبد الغفور البخاري 
حصة.

من  ابتداء  سنة    99  : املدة 
وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما  سنة  ك6  من  ديسمبر   31 في  إلى 
تار خ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجي6.
فال  شارع   48  : اإلجتماعي  املقر 

اوالد عمير الشقة 1 ركدال الرباط.
الغفور  عبد  السيد   : املسير 
بالسج6  التقييد  رقم  البخاري 

التجاري 157799.
45 P
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 MAROCAINE POUR

 LA CONGELATION ET

 L’EXPORT  DU PRODUITS

» DE LA MER » M.C.E.P.M

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 15 بتار خ  العرفي  للعقد  تبعا 

مارس2022  تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات التالية:

 MAROCAINE            :      التسمية

 POUR LA CONGELATION ET

 L’EXPORT  DU PRODUITS DE

  . LA MER  M.C.E.P.M

ذات  شركة   : القانوني   الشك6 

املسؤولية املحدودة .

الشركة  نشاط  يتعلق  املوضوع: 

سواء باملغرب رو خارجه : 

بالصيد  املتعلقة  األنشطة  جميع 

والبحر.

 تجارة السمك .                                                 

شارع  نادي   : الرئي�سي    املقر 

املدارس سوق ملخاخ رقم 05 مكرر ، 

العيون.

مبلغ   في  حدد    : الررسمال 

إلى  مقسمة  درهم   100.000,00

للواحدة    100 1000 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :

بوكيو                                       الحسين  -السيد 

660 حصة.

جفر                                          مبارك  -السيد 

340  حصة.

اإلدارة: تسيير من طرف السيدان:

السيد   الحسين بوكيو.

 والسيد  مبارك جفر.

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 

المبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

تحت    2022 مارس   16 بتار خ 

رقم  تجاري  735/2022سجـ6  رقم  

.40769

46 P

 FADICONGEST
SARL  AU

ررسمالها : 100000.00 درهم
وعنوان مقرها االجتماعي: حي السالم 

الرقم 1078 الشقة 01 الداخلة
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

18083
تعديالت قانونية

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القرارات  اتخاذ  تم   2022 مارس   10

التالية:
الحصص  من   %100 -تفو ت 
حمة  السيد  طرف  من  االجتماعية 
اه6 بابا لفائدة السيد منصور دو هي 
السيد  الحالي  املسير  استقالة   -

حمة اه6 بابا من التسيير.
- تعيين املسير وتحديد اإلمماء.

املقر االجتماعي للشركة  - تحو 6 
الرقم  السالم  حي  التالي:  العنوان  إلى 

1078 الشقة 01 الداخلة.
- تغيير الهدف االجتماعي للشركة.

 2 البنود  تعدي6  تم  لذلك  وتبعا 
و6 و7 و15 وبالتالي تم تحيين النظام 

األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  بالداخلة  االبتدائية 

مارس2022 تحت رقم 496/2022.
47 P

 ENDAPECHE
SARL  AU

ررسمالها : 100000.00 درهم
وعنوان مقرها االجتماعي: حي السالم 

الرقم 1078 الشقة 02 الداخلة
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

18085
تعديالت قانونية

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القرارات  اتخاذ  تم   2022 مارس   10

التالية:
الحصص  من   %100 تفو ت   -
حمة  السيد  طرف  من  االجتماعية 
اه6 بابا لفائدة السيد منصور دو هي 
السيد  الحالي  املسير  استقالة   -

حمة اه6 بابا من التسيير.

- تعيين املسير وتحديد اإلمماء.
املقر االجتماعي للشركة  - تحو 6 
الرقم  السالم  حي  التالي:  العنوان  إلى 

1078 الشقة 02 الداخلة.
- تغيير الهدف االجتماعي للشركة.

 2 البنود  تعدي6  تم  لذلك  وتبعا 
و6 و7 و15 وبالتالي تم تحيين النظام 

األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
18مارس  بتار خ  بالداخلة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 495/2022.
48 P

 POUDRAL
S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
تعدي6

رقم 300 متجر حي موالي اسماعي6 
سال

في  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
سال بتار خ 28 يناير 2022 واملسجلة 
في بالرباط  التسجي6   بمصلحة 
 3 فبراير 2022 تحت رقم 5118 قرر 
 POUDRAL شركة  في  املساهمون 

.SARL
 : اإلجتماعية  الحصص  تحو 6 
 167 ببيع  قام  محمد  زروالي  السيد 
درهم   100 بقيمة  إجتماعية  حصة 
إيناس  بناني  شيبة  للسيدة  للحصة 
درهم   100 بقيمة  حصة  و167 
عالية  بناني  شيبة  للسيدة  للحصة 
درهم   100 بقيمة  حصة  و166 

للحصة للسيد شيبة بناني كر م.
من   : املال  ررس  في  الز دة 
 300.000.00 درهمإلى   100.000.00

درهم نقدا.
اإلمماء:  وسلطة  الشركة  تسير 
قرر املساهمون تسمية السيدة شيبة 
مع  للشركة  كمسيرة  إيناس  بناني 
جميع  على  اإلمماء  سلطة  تخو لها 
بالشركة، واإلمماء  املتعلقة  الوثائق 

على الشيكات.
بتقديم  قام  محمد  زروالي  السيد 
استقالته من منصب مسير الشركة.

كتابة  لدى  القانوني:  اإليداع  تم 
المبط في املحكمة االبتدائية ملدينة 
تحت    2022 مارس   14 بتار خ  سال 

رقم  38542.
49 P

SOCIETE SFRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ررسمالها : 100.000 درهم
مقرها اإلجتماعي : حي األندلس زنقة 

مكارم رقم 6 طوف 130وجدة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتار خ 
شركة  تأسيس  تم   2022 فبراير   7
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :
.SFRI TRANS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 
مسؤولية محدودة.

املوضوع اإلجتماعي :
نق6 البمائع لحساب الغير.
نق6 األمتعة غير املصحوب.

االستيراد والتصدير.
املدة : 99 سنة.

األندلس  حي   : اإلجتماعي  املقر 
زنقة مكارم رقم 6 طوف 130وجدة.

درهم   100.000  : الررسمال 
مقسمة إلى 1000حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
الحصص:

الحام6  سعيد  بالحسن  السيد 
 F714359 340 الوطنية  للبطاقة 

حصة.
الحام6  محمد   بالحسن  السيد 
 F630872 330 الوطنية  للبطاقة 

حصة.
فخر  يوسف  بالحسن  السيد 
الوطنية  للبطاقة  الحام6  الدين 

F238263 330 حصة.
التسيير : رسند التسيير إلى السيد 
للبطاقة  الحام6  سعيد  بالحسن 
الوطنية F714359 ملدة غير محدودة.
للشركة  القانوني:  اإليداع  تم 
 11 بتار خ  التجار ة بوجدة  باملحكمة 
رقم   247 رقم   تحت    2022 مارس 

السج6 التجاري 38965.
50 P



6041 الجريدة الرسميةعدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) 

STE. MGH SERVICE
SARL

26 انس 1 الشقة 1 الطابق السفلي 

طر ق عين السمن فاس

التغيير
في  املنعقد  العام  الجمع  بمقت�سى 

2021 قرر شركاء شركة  13 سبتمبر 

MGH SERVICE SARL  ما يلي :

الحصص  من   %  50 تفو ن 

الحوزي  السيد  لفائدة  اإلجتماعية 

عمر.

تعيين السيد الحوزي عمر مسيرا 

الحوزي  السيد  واستقالة  للشركة 

محمد.

من شركة  القانوني  الشك6  تغيير 

شركة  إلى  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات املسؤولية املحدودة ذات شر ك 

وحيد.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني لدى كتابة المبط باملحكمة 

مارس   14 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022  تحت رقم  1348/2022.
بمثابة مقتطف وبيان

51 P

ARENA CARRELAGE
SARL

ررس املال : 2.000.000 درهم 

املقر اإلجتماعي : الحي الصناعي 

سيدي بوزكري مكناس

تبعا ملقتميات الجمع العام الغير 

العادي بمكناس بتار خ 6 يناير 2022 

تمت املوافقة على :

الحي  من  الشركة  مقر  تغيير 

املقر  إلى  بوزكري  سيدي  الصناعي 

رقم  مح6   1 نور  إقامة  الجديد 

الجديدة  املدينة   2 إسماعيلية   1

مكناس.

بمكتبة  تم  القانوني:  اإليداع 

بمكناس  التجار ة  املحكمة  ضبط  

بتار خ  التجاري  بالسج6  وتسجيلها 

16 مارس 2022 تحت رقم 4052.

52 P

SPCA-2B
SARL

 SIEGE SOCIAL : MEKNES
 RESIDENCE JNANE EL

 ANDALOUS IMM A APPT 7
AVENUE SAADIYINE

ICE : 003012010000045
تأسيس شركة ذات  مسؤولية 

محدودة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2022 فبراير   25 بتار خ  بمكناس 
لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 
على  متوفرة  محدودة  مسؤولية  ذات 

املميزات التالية :
SOCIETE SPCA-2B : التسمية

.SARL
ذات   شركة   : الشركة  شك6 

مسؤولية محدودة.
الغرض :

الغذائية  املكمالت  بيع 
والتجهيزات  التجمي6  ومستحمرات 

الطبية.
مقر الشركة : مكناس.

درهم   100.000.00  : الررسمال 
 100 بقيمة  1000حصة  إلى  مقسمة 

للواحدة املسندة  إلى السادة :
السيد البدوي رنور 500 حصة.
السيد بناني جمال 500 حصة.

التسيير : السيد بناني جمال.
السنة املالية : تبتدئ بتار خ  فاتح 
ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة .
املدة : 99 سنة ابتداء من تسجي6 

الشركة بالسج6 التجاري.
املرحالت  اقتطاع  بعد   : األرباح 
واإلحتياطي  القانوني  واإلحتياطي 
األسا�سي  النظام  في  عليه  املنصوص 
العمومية  الجمعية  قرار  على  بناء 
األرباح  رصيد  ترحي6  يتم  السنو ة 

الصافية.
كتابة  لدى  تم  القانوني:  اإليداع 
المبط  باملحكمة.... بمكناس بتار خ 

10 مارس 2022 تحت رقم 982.
53 P

 SOCIETE AVICOLE BEN
OMAR

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 10.000.000
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : MEKNES 16 BD
 MOULAY ABDELLAH VN

 REGISTRE DE COMMERCE N°
49383

IF N°42734195
TP N°17101004

ICE N°002396538000040
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
 2021 ديسمبر   14 بتار خ  بمكناس 
 SOCIETE الشركة  شركاء  قرر 
شركة   AVICOLE BEN OMAR
ررسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها  الكائن  درهم   10.000.000
موالي  شارع   16 بمكناس  اإلجتماعي 

عبد هللا م.ج مكناس قرر ما يلي :
ب  الشركة  ررسمال  في  الز ادة 
برفعه  وذلك  درهم   25.000.000
 35.000.000 إلى   10.000.000 من 
حصة   250.000 بإنشاء  درهم 
للواحدة  100درهم  بقيمة  جديدة 
اقتطاعا من  بكاملها  اكتتبت وحررت 

الحساب الجاري للشركاء .
القانون  من  و7   6 الفص6  تغيير 

الداخلي للشركة.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   
للمحكمة  التابعة  المبط  بكتابة 
 2022 28 يناير  التجار ة بمكناس في 

تحت رقم 350.
54 P

 

 CENTRE NORD DES PIECES
DETTACHE

S.A.R.L
ررسمالها : 10.000 درهم

59 تجزئة داليا بنسودة فاس
السج6 التجاري رقم 62747

رفع ررسمال الشركة
بفاس  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركاء  قرر   2022 14فبراير  بتار خ 
 CENTRE NORD DES شركة 

PIECES DETTACHE ما يلي :

ب  الشركة  ررسمال  رفع 

ليصير  درهم   190000.00

بخلق  وذلك  درهم   200000.00

1900 حصة جديدة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

المبط   كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة التجار ة بفاس بتار خ فاتح 

مارس 2022 تحت رقم 2022/1085.

55 P

مونديال كونطا

ش.م.م

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

الهاتف : 0537682787/88

 CLINIQUE ALNAKHIL

TETOUAN
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

للشركة   2021 نوفمبر   4 يوم  املؤرخ 

 CLINIQUE ذات املسؤولية املحدودة

تم   ،ALNAKHIL TETOUAN

اإلتفاق على ما يلي :

عملية ادماج : تخفيض ررس مال 

 CLINIQUE ALNAKHIL« الشركة 

تحم6  طر ق  عن   »TETOUAN

 6.250.399.59 بمبلغ  الخسائر 

بنفس  املال  ررس  ز ادة  ثم  درهم، 

درهم   6.250.399.59 ري  املبلغ 

التقييم،  إعادة  باإلعتماد على فروق 

املال  بررس  االحتفاظ  سيتم  وبالتالي 

بحيث  درهم   8.011.400.00 بمبلغ 

لن يتم تعدي6 النظام األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  المبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بتطوان في 12 يناير 2022 

تحت رقم 395.

56 P

LEVEL SHOES
SARL

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2022 فبراير  ب 17 

LEVEL SHOES SARL شركة  شركة 

تحم6  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
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.LEVEL SHOES SARL : االسم

زنقة  مكرر   12  : االجتماعي  املقر 

لبنان رقم 3 محيط الرباط.

الهدف االجتماعي : بيع األحذية ؛

استيراد وتصدير األحذية.

ب  يقدر   : االجتماعي  الررسمال 

مقسمة  درهم  رلف  مائة   100.000

درهم   100 فئة  من  1000 حصة  إلى 

موزعة كالتالي :

 1000 بالمين  فاطمة  السيدة 

حصة.

فاطمة  السيدة  عينت   : اإلدارة 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  بالمين 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة الرباط رقم السج6 التجاري 

.158567

57 P

FIDUCIAIRE ABDOU

TRAVAUX DE FIDUCIAIRE

BIG BURGER
 4 في  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2022 مارس 

ش.م.م  محدودة  مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :

.BIG BURGER : االسم التجاري

الهدف االجتماعي : وجبة خفيفة ؛

الطعام السريع ؛

خدمة الوجبات السريعة املتنقلة.

درهم   100.000  : املال  الررس 

درهم   100 حصة   1000 إلى  مقسم 

للحصة الواحدة مقسمة كاآلتي :

 1000 عبو  نسيبة   : السيدة 

حصة.

الفروكي  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

الصغير رقم 261 تابر كت سال.

التسيير : السيدة : نسيبة عبو.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال تحت رقم 35663.
بمثابة مقتطف وبيان

58 P

UTMA-CONSEIL
SARL

شركة تحم6 الصفات التالية
UTMA-  : االجتماعي  اللقب 

CONSEIL SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي : غرض الشركة 

سواء في املغرب رو في الخارج :
والهندسة  االستشارات 

املعلوماتية.
املال  ررس  تحديد  تم   : املال  ررس 
)مئة  درهم   100.000 بمبلغ  الشركة 
)رلف(   1000 إلى  درهم( مقسم  رلف 
حصة بقيمة 100 درهم )مئة درهم(، 
النحو  على  للمساهمين  مخصصة 

التالي :
 UTMA SARL : 400 الشركة  

حصة ؛
 : عثمان  محمد  البكري  السيد 

600 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
زنقة  ملتقى   : االجتماعي  املقر 
 1 8 شقة  بهت وزنقة واد سبو عمارة 

ركدال الرباط.
التسيير : السيد احمد شواي.

محمد  البكري  السيد   : التوقيع 
عثمان.

املحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجي6   رقم  بالرباط  التجار ة 

بالسج6 التجاري : 158747.
59 P

 MONDIAL EVASION
EVENTS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشر ك واحد

 بموجب قرار الشر ك الواحد  بتار خ
2022، تقرر تأسيس شركة  2 مارس 
واحد  بشر ك  املسؤولية  محدودة 
السيدة  من  تتكون  فإنها  لذلك  وتبعا 

مر م صديق.

 MONDIAL  : الشركة  تسمية 

EVASION EVENTS SARL AU

الحفالت  تنظيم   : الشركة  نشاط 

وما يشبهها ؛

التنظيف  رعمال  في  مقاولة 

ورعمال البستنة ؛

سانديك.

سبو  واد  زنقة   03  : الشركة  مقر 

الشقة رقم 11 اكدال الرباط.

تار خ  من  ابتداء  سنة  املدة:99 

إحداثها الفعلي.

درهما   100.000  : املال  ررس 

مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للواحدة.

مر م  السيدة   : التوقيع  التسيير 

صديق.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتار خ  بالرباط   التجار ة  املحكمة 

21/03/2022 تحت رقم158827 .
و هذا بمثابة مقتطف و بيان

60 P

ائتمانية البغي6

محاسب معتمد

DIGI N-N
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

للشر ك الوحيد

R.C N° : 125.477

بمقت�سى سند عرفي مؤرخ بطنجة 

واملسج6   ،2022 فبراير   22 يوم 

القانوني  النظام  وضع  ثم  بطنجة، 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

مميزاتها  رن  حيث  الوحيد،  للشر ك 

األساسية هي التالية :

DIGI N-N : التسمية  االجتماعية

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة للشر ك الوحيد.

خدمات  جميع   : الهدف 

املعلومات  تكنولوجيا  واستشارات 

والخدمات الرقيمة ؛

التسو ق الرقمي ؛

التحو 6 إلى التكنولوجيا الرقمية ؛

بناء العالمات التجار ة والخدمات ؛

وإعداد  التجار ة  الحمالت  رصد 

التقار ر ؛

إنشاء وشراء الفماء الرقمي ؛

تصميم وتحر ر اإلعالنات الصوتية 

واملرئية ؛

إنشاء وحيازة وإدارة وتشغي6 جميع 

الشركات ؛

استيراد وتصدير جميع املنتوجات 

واملواد ؛

العمليات  ك6  شمولية،  وركثر 

التجار ة، املالية، الصناعية، العقار ة 

ترتبط  رو  ارتبطت  العقار ة،  وغير 

لكي  قالة  رو  رعاله  األسا�سي  بالهدف 

تساعد على تنمية انشطة الشركة.

: املقر االجتماعي  املقر االجتماعي 

تم تحديده في حي الزاودية زنقة 2 رقم 

25، طنجة.

املدة : 99 سنة انطالقا من لحظة 

تأسيسها النهائي.

ررس  إن   : االجتماعي  املال  ررس 

مبلغ   في  حدد  قد  االجتماعي  املال 

100.000 درهم مجزر إلى 100 حصة 

درهم   1000 قيمة  ذات  اجتماعية 

كلها  خصصت  وقد  واحدة،  لك6 

لفائدة السيد ناجي العربي.

التسيير : السيد ناجي العربي عين 

غير  لفترة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

السنة   : االجتماعية  السنة 

يناير  من  فاتح  في  تبتدئ  االجتماعية 

وتنتهي في 31 من ديسمبر.

إنجازه  تم  قد  القانوني  اإليداع 

باملحكمة  المبط  كتابة  لدى 

مارس   14 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

الشركة   251916 رقم  تحت   2022

لطنجة  التجاري  بالسج6  مسجلة 

تحت الرقم 125477.
مستخرج مطابق لألص6

البغي6 محمد كمال

61 P
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ائتمانية تكنيك رسيسطانس

111، شارع ولي العهد، طنجة

STE YOMN DISTRIBUTION

SARL

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي بطنجة بتار خ 

القانون  وضع  تم   ،2022 فبراير   8

مسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

محدودة ذات الخصائص التالية :

التسمية : يمن التوزيع.

مسؤولية  ذات  شركة   : الشك6 

محدودة.

منتوجات  وبيع  توزيع   : الهدف 

الغاز )البوتان(.

املقر االجتماعي : طنجة، البرانص 

النرجس  تجزئة  الصنوبر،  شارع   ،2

رقم 67.

املدة : 99 سنة.

 400.000 في  حدد   : الررسمال 

حصة   4000 على  مقسمة  درهم، 

اجتماعية من فئة 100 درهم للحصة 

الواحدة، تم اكتتابها وتحر رها بنسبة 

25% على األق6 عند االكتتاب.

الشركاء : السيد محمد السفياني 

2000حصة اجتماعية.

 2000 السفياني  محمد  السيد 

حصة اجتماعية.

السيدة  الشركة  يدير   : اإلدارة 

سميرة السفياني، املغربية الجنسية، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

K350052، وذلك ملدة غير محدودة.

في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

ك6 سنة عدا السنة األولى تبتدر عند 

التأسيس.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

 18 بتار خ  بطنجة  التجار ة  املحكمة 

 ،252124 رقم  تحت   ،2022 مارس 

سج6 تجاري عدد 125691.

62 P

 MAROC THREADS
INDUSTRIES

تأسيس
التكو ن بموجب عقد عرفي مؤرخ 
ديسمبر   9 بتار خ  البيماء  بالدار 
2021، مسج6 في نفس املدينة بتار خ 
النظام  وضع  تم   ،2022 فبراير   14
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
خصائصها  وتتمث6  املحدودة، 

الرئيسية فيما يلي :
 MAROC THREADS  : التسمية 

.INDUSTRIES
املوضوع : غرض الشركة هو :

وشراء  وتوزيع  وتصدير  استيراد 
خيوط  رنواع  جميع  وتجارة  وبيع 
املعدنية  غير  رو  املعدنية  الخياطة 
في  املستخدمة  املستلزمات  وجميع 
لالرتداء الجاهزة  املالبس   صناعة 

 رو غير ذالك.
جميع  وبيع  وشراء  استيراد 
الخياطة  وماكينات  املعدات 
جميع  رعم  وبشك6  ومستلزماتها، 
الصلة  ذات  رو  املساعدة  األنشطة 
املحتم6  من  والتي  املذكور  باملوضوع 

رن تعزز تنمية شؤونها االجتماعية.
املقر : الدار البيماء 2 زنقة ملو ة 

حي الحديقة.
املدة : 99 سنة.

درهم،   100.000  : املال  ررس 
 100 بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم 
للسيد  ملكيتها  تعود  للسهم  درهم 

بات6 ميانك سهغيشباي.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

حتى 31 ديسمبر.
االحتياطي  لتكو ن   %5  : األرباح 
مخصص  إما  والباقي  القانوني 
للسنة  يرح6  رو  الوحيد  للشر ك 
املالية التالية رو وضعه في االحتياطي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
البيماء  بالدار  التجار ة  املحكمة 
2022، تحت الرقم  بتار خ      مارس 

.817653
السج6  في  الشركة  تسجي6  تم 

التجاري تحت رقم 536233.
63 P

 EIRPWPRMD CARGO & AIR

FREIGHT
SARL

رقم السج6 التجاري الدار البيماء 

476335 :

الز ادة في ررسمال الشركة
العادي  غير  العام  الجمع  قرر 

كاغكو  وغد  رورو  شركة  في  للشركاء 

واير فريش,

 EUROWORLD CARGO & AIR

محدودة  شركة   ،FREIGHT SARL

فبراير   22 بتار خ  للشركاء  املسؤولية 

درهم،   10.000 ررسمالها   ،2022

الكائن مقرها االجتماعي بزنقة ملو ة، 

رقم 2، حي الحديقة بما يلي :

بنقله  الشركة  ررسمال  في  الز ادة 

من 10.000 درهم إلى 200.000 درهم 

جديد  سهم   1900 انشاء  خالل  من 

بقيمة اسمية 100 درهم للسهم.

ررس  في  الز ادة  هذه  اجراء  يتم 

درهم   190.000 بمبلغ  نقدا  املال 

مع  يتناسب  بما  للشر كين  مخصص 

مال  ررس  في  يمتلكونها  التي  االسهم 

الشركة.

تعدي6 البندين 6 و7 من القانون 

األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  انجاز  تم 

بالدار  التجار ة  باملحكمة  المبط 

 ،2022 مارس   17 بتار خ  البيماء 

تحت رقم 818118.

64 P

I T V A R
SARL

تأسيس
التكو ن بموجب عقد عرفي مؤرخ 

ديسمبر   9 بتار خ  البيماء  بالدار 

2021، مسج6 في نفس املدينة بتار خ 

النظام  وضع  تم   2022 فبراير   14

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

خصائصها  وتتمث6  املحدودة، 

الرئيسية فيما يلي :

.I T V A R : التسمية

املوضوع : غرض الشركة هو :

عرفي  عقد  بموجب   : التكو ن 

بتار خ البيماء  بالدار   مؤرخ 

نفس  في  مسج6   ،2021 ديسمبر   9  

 ،2022 فبراير   14 بتار خ  املدينة 

لشركة  األسا�سي  النظام  إنشاء  تم 

رهم  ومن  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

خصائصها كاآلتي :

.I T V A R : االسم

باملوضوع :

وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد 

جميع املواد وتمثي6 شركات الطيران.

الفردية  تنظيم السفر، اإلقامات 

الخدمات  تقديم  الجماعية،  رو 

ذلك  في  بما  السفر  رثناء  املقدمة 

والخدمات  التأشيرات  على  الحصول 

السياحي،  باالستقبال  املتعلقة 

للمتاحف ز ارات  تنظيم  سيما   وال 

الغرف  وحجز  التار خية  املعالم  رو   

رماكن  في  رو  الفندقية  املؤسسات  في 

قسائم  إصدار  السياحية،  اإلقامة 

اإلقامة رو املطاعم، وتأجير السيارات.

املعامالت  جميع  رعم،  وبشك6 

الصناعية والتجار ة واملالية واألوراق 
املالية والعقار ة التي يمكن رن تكون 

مرتبطة بشك6 مباشر رو غير مباشر 

بواحدة رو رخرى من املعامالت املشار 

تعزز  رن  يمكن  التي  رو  رعاله  إليها 

تطو ر الشركة.
املقر : الدار البيماء 2 زنقة ملو ة 

حي الحديقة.

املدة : 99 سنة.
درهم،   100.000  : املال  ررس 

 100 بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم 

الشركاء  على  موزعة  للسهم  درهم 

براكاش  ال�سي   : التالي  النحو  على 

اللشانداني 970 سهم والسيد مانيش 

كيرتيكومار موجاردي 30 سهم.

كير  مانيش  السيد   : املسير 

توكومار موجاردي.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

حتى 31 ديسمبر.
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االحتياطي  لتكو ن   %5  : األرباح 

مخصص  إما  والباقي  القانوني 

للشركاء رو يرح6 للسنة املالية التالية 

رو وضعه في االحتياطي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

البيماء  بالدار  التجار ة  املحكمة 

رقم  تحت   ،2022 مارس   7 بتار خ 

.815614

السج6  في  الشركة  تسجي6  تم 

التجاري تحت رقم 535151.

65 P

STE H S O TRAVAUX
SARL

تجزئة السعادة حي النسيم رقم 02، 

خنيفرة

غير  اجتماع  محمر  بمقت�سى 

تم   ،2022 مارس   7 بتار خ  عادي 

اتخاذ القرار التالي :

: تغيير مقر الشركة من   1 القرار 
37 زنقة 03 تاركة جديدة، الراشيدية 

رقم  النسيم  السعادةحي  تجزئة  إلى 

02، خنيفرة.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 

 ،2022 مارس   11 بتار خ  بالراشيدية 

السج6   ،2022/137 رقم  تحت 

التجاري 7773.

66 P

NIZO ATLAS SERVICES
ش م م ش و

زنقة 19 حي الكورس، خنيفرة

غس6 السيارات
بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2022 7 مارس 

بشر ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملواصفات التالية :

 STE NIZO ATLAS  : التسمية 

.SERVICES

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشر ك وحيد.
حي   19 زنقة   : االجتماعي  املقر 

الكورس، خنيفرة.

الغرض : غس6 السيارات.

 100.000 في  حدد   : الررسمال 

موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على الشك6 التالي :

 1000 الزداني  نزهة  السيدة 

حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيدة نزهة الزداني وذلك ملدة غير 

محددة.

كتابة  لدى  تم   : القانوني  اإليداع 

المبط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة 

رقم  تحت   ،2022 مارس   16 بتار خ 

.2022/114

السج6 التجاري رقم 4259.

67 P

TAYMAT IRRIGATION SARL
بيع حصص 

نق6 املقر وتعيين املسير لشركة

على إثر القرار الذي اتخذه شركاء 

الشركة رعاله تم ما يلي :

آيت  املصطفى  موالي  السيد  باع 

البوهالي جميع الحصص التي يملكها 

في الشركة رعاله وهي 510حصىة إلى 

بقيمة  رخواو  حميد  السيد  شر كه 

هذا  ليصبح  للحصة،  درهم   100

األخير مالكا لجميع الحصص املكونة 

لررسمال الشركة وهي 1000حصة.

للشركة  القانوني  الشك6  تغيير 

مسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

محدودة بشر ك وحيد ؛

العنوان  إلى  الشركة  مقر  نق6 

مركز  روخليف،  ريت  قصر   : التالي 

تونفيت، عمالة ميدلت.

السيد  الوحيد  الشر ك  تكلف 

ملدة  الشركة  بتسيير  رخواو  حميد 

غير محددة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

السج6 التجاري باملحكمة االبتدائية 

بميدلت تحت رقم 74 /2022  بتار خ 

8 مارس 2022، السج6 التجاري رقم 

.2499

68 P

 TAHA RECYCLAGE
SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشر ك الوحيد

 N° 916   : عنوان مقره ا االجتماعي
 LOT ZADAL BOUKNADAL

.SALE
رقم التقييد في السج6 التجاري 

16197
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
االستثنائي املؤرخ في 3 يناير 2022 تم 

اتخاذ القرارات التالية :
على ينص  الذي   :  1 رقم   قرار 

 ما يلي :
هللا  عبد  حيمر  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   6000
 BOHE السيد   لفائدة   2000

، KOUADIO ABRAHAM
قرار 2 : الذي ينص على ما يلي :

 BOHE KOUADIO تعيين 
للشركة  جديد  مسير   ABRAHAM
تبعا الستقالة السيد حيمر عبد هللا 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

رقم A 461818 P  ؛
ما  على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
يلي : تحو 6 املقر االجتماعي للشركة 
من مشروع الكرة عمارة 73 شقة 14 
يعقوب املنصور الرباط إلى املسيرة 2 

سكتور 5 رقم 63 تمارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بسال  االبتدائية 

.2022
السج6 التجاري رقم 16197.

69 P

TOUBA GARDING
SARL AU

العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
يناير   31 بتار خ  بالرباط  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  تم   2022
الشر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
الخصائص  تحم6  والتي  الوحيد 

التالية :
.TOUBA GARDING  : التسمية

املباني  رمن   : االجتماعي  الهدف 
العامة والخاصة.

 100.000  : الشركة  ررسمال 

درهم.

محمد  السيد  طرف  من  التسيير 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  األخمر 

غير  ملدة   AD 33218 رقم   الوطنية 

محدودة.

املدة : 99 سنة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

املركز  طر ق  عن  بالرباط  التجار ة 

فبراير   17 يوم  لالستثمار  الجهوي 

.2022
رقم السج6 التجاري 135751.

70 P

STE LABELOLIVE
SARL

تأسيس شركة
بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تقرر  بتمارة   2022 فبراير   7

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :

التسمية االجتماعية : البيلوليف.

املقر االجتماعي : تجزئة 6 دخلة 7 

كيش الوداية تمارة.

الهدف : خدمات فالحية.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 

 1000 على  مقسم  درهما   100.000

حصة بقيمة 100 درهم.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

ملدة  طارف  والروا�سي  السيد  طرف 

غير محدودة.
التجاري  السج6  في  التقييد  رقم 

.135771

باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 

مارس   8 بتار خ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت الرقم 7712.

72 P
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 FIRST STEPS PRESCHOOL

PRIVE
SARL AU

الح6 املسبق
على إثر مداوالت الجمعية العامة 

االستثنائية املنعقدة بتار خ 22 فبراير 

 FIRST شركة  مساهموا  قرر   ،2022

 STEPS PRESCHOOL PRIVE

ش.ذ.م.م بشر ك وحيد، والتي يوجد 

مقرها ب :

عماة 7 رقم 18 زنقة ضاية افراح 

اكدال الرباط ما يلي :

الح6 املسبق للشركة.

تعيين السيدة هدى فودي6 للقيام 

بمهمة الح6 النهائي للشركة.

تعيين مقر الشركة : رقم 7، عمارة 

ركدال،  افراح،  زنقة ضاية   ،18 رقم 

الرباط، كمقر لحلها النهائي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة بالرباط تحت رقم 123178 

بتار خ 22 مارس 2022.

73 P

RHODIUM RENT CAR
SARL AU

في  االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 

محدودة  للشركة  االجتماعي  املقر 

املسؤولية لشر ك وحيد قرر ما يلي :

بيع  اتكترت  يوسف  السيد  قرر 

يملكها  التي  اجتماعية  حصة   500

للسيدة كر مة االيدة.

اتكترت  يوسف  السيد  استقالة 

السيد  وتعيين  الشركة  إدارة  من 

عادل االشكر مديرا لها.

تغيير الشك6 القانوني : من شركة 

محدودة املسؤولية لشر ك وحيد إلى 

شركة محدودة املسؤولية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   7 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت الرقم 122656.

74 P

أوز & كو
OZ & CO

ررسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 3، زنقة 
ربو الوقت، إقامة املهدي

الشقة رقم 6، الطابق الثاني
بوركون، الدار البيماء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�سى 
يناير   18 بتار خ  البيماء  بالدار 
األسا�سي  القانون  إعداد  تم   ،2021

للشركة نجمله كالتالي :
االسم : اوز & كو.

في  الشركة  تهدف   : األهداف 
املغرب رو خارجه لحسابها و نيابة عن 

رطارف رخرى رو املشاركة، ما يلي :
في  واالستشارات  النصائح 

التنظيم.
التسيير في التنظيم.

إجراء العمليات الرقمية.
رعمال التصميم واإلبداع.

االستيراد والتصدير.
االستيراد  عمليات  جميع 
والتمثي6  والتكليف  والتصدير 
املذكورة  باألشياء  املتعلقة  والشحن 

رعاله.
املالية،  العمليات  جميع   : مجمال 
العقار ة،  التجار ة،  الصناعية، 
بشك6  املرتبطة  العقار ة  والغير 
باألهداف  مباشر  غير  رو  مباشر 
مماثلة رشياء  بأي  رو  رعاله   املذكورة 
 رو ذات صلة، والتي من شأنها رن تعزز 

رو تطور نشاط الشركة.
ربو  زنقة   ،3  : االجتماعي  املقر 
رقم  الشقة  املهدي،  إقامة  الوقت، 
الدار  بوركون،  الثاني،  الطابق   ،6

البيماء.
تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السج6 التجاري.
 100.000 في  حدد   : الررسمال 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 
مكتتبة  الواحدة  للحصة  درهم   100

كليا ومحررة نقديا وموزعة كالتالي :

ز نة االزرق : 400 حصة.

 400  : الوزاني  هشام   - محمد 

حصة.

لين الوزاني : 100 حصة.

شم�سي الوزاني : 100 حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيدة ز نة االزرق ملدة غير محددة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ك6  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع 

بالدار  التجار ة  باملحكمة  المبط 

2021 تحت  3 فبراير  البيماء بتار خ 

رقم 763830.
مقتطف من رج6 اإلشهار

75 P

MJK MAROC

ام جي كا ماروك

شركة محدودة املسؤولية

مقرها االجتماعي : 48، شارع فال 

ولد عمير، شقة 1، ركدال، الرباط

ررسمالها : 10.000 درهم

السج6 التجاري : الدار البيماء

158357

تحو 6 املقر االجتماعي
الجمع  قرارات  محمر  بمقت�سى 

العام االستثنائي املحرر بمقر الشركة 

بتار خ البيماء  بالدار   السابق 

15 يوليو 2021 تقرر ما يلي :

من  االجتماعي  املقر  تحو 6 

شارع   ،271 البيماء  الدار  مدينة 

ليزيروندي6،  إقامة  الزرقطوني، 

الدار   ،6 الرقم  الثاني،  الطابق 

شارع  الرباط،  مدينة  إلى  البيماء، 

فال ولد عمير، شقة 1، ركدال.

من   4 للفص6  املوازي  التعدي6 

القوانين األساسية للشركة.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجار ة  املحكمة  ضبط 
 2021 نوفمبر   29 بتار خ  البيماء 
كتابة  ولدى   802233 رقم  تحت 
بالدار  التجار ة  املحكمة  ضبط 
2022 تحت  7 مارس  البيماء بتار خ 
الشركة  وتسجي6   122633 رقم 
التجار ة  املحكمة  ضبط  كتابة  لدى 
رقم  تحت  التار خ  بنفس  بالرباط 

.158357
للخالصة والبيان

املسير

76 P

STE 2YA TEK SERVICES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ررسمالها االجتماعي : 100.000 درهم
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  بمكناس   2022 فبراير   2
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تتميز بما يلي :
 STE 2YA TEK  : التسمية 

SERVICES SARL
موضوع الشركة :

وكي6 رعمال.
مركز اتصال.

مكناس   : االجتماعي  املقر 
اسماعيلية تجزئة بيلير رقم 43 املح6 

2 مكناس.
ررسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.
يعين في مهمة التسيير :

عز ز الزوهري.
يونس بائشو.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
سنة ك6  من  ديسمبر   31 إلى   يناير 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تار خ 

التسجي6.
رقم السج6 التجاري : 55689.

باملركز  تم  القانوني  اإليداع 
بتار خ  بمكناس  لالستثمار  الجهوي 

15 مارس 2022.
77 P
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شركة إطعام
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسمال الشركة : 100.000 درهم
شارع القدس رقم 101 تابر كت

سال
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
شركة  »إطعام«،  لشركاء  االستثنائي 
املنعقد  املحدودة  املسؤولية  ذات 

بتار خ 31 يناير 2022 تقرر ما يلي :
النهائي  واإلغالق  التصفية  إقفال 

للشركة.
املصادقة على تقر ر املصفي وعلى 

حصيلة التصفية.
شارع   : التصفية  مقر  تعيين 

القدس، رقم 101، تابر كت، سال.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
سال  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
رقم  تحت   2022 مارس   9 بتار خ 

.38502
السج6 التجاري : 29527.

بمثابة مقتطف وبيان

78 P

مكتب األستاذ ركناو

موثق بالدار البيماء

 SOCIETE TANGEROISE
 POUR L’INDUSTRIE ET DE

COMMERCE
SOTINCO
ش.ذ.م.م

معاينة وفاة السيد شناوي لحسن
تقسيم حصص الشركة اململوكة 

للهالك
التقسيم النهائي لررسمال الشركة

وتغيير اإلدارة
األستاذ  تلقاه  عقد  بمقت�سى 
بتار خ  البيماء  بالدار  موثق  ركناو 
للقرار  املتممن   2022 فبراير   3
الشركة  في  للشركاء  الجماعي 
 SOCIETE TANGEROISE املسماة 
 POUR L’INDUSTRIE ET DE
 COMMERCE - SOTINCO
االجتماعي  مقرها  والتي  ش.ذ.م.م 
ملغوغة،  الصناعي  الحي  بطنجة 
بطنجة  التجاري  بالسج6  مقيدة 
الجبائي رقم  تعر فها   233 تحت رقم 

.4902714

وكنتيجة لهذا القرار فإن الشركاء 

بالخصوص  الشركة  لهذه  الحاليين 

قد قرروا ما يلي :

إثبات : رن ررسمال الشركة الحالي 

من فئة 7.000.000 درهم مقسم إلى 

درهم   250 فئة  من  حصة   28.000

للحصة الواحدة تم اكتتابها بالكام6 

في  الشركاء  إلى  إسنادها  تم  ومحررة 

هذه الشركة كما يلي :

بنسبة  الحسن  شناوي  للسيد 

27440 حصة.

بنسبة  لطيفة  جناوي  للسيدة 

112 حصة.

للسيد شناوي فيص6 بنسبة 112 

حصة.

للسيدة شناوي ليندة بنسبة 112 

حصة.

للسيدة شناوي دليلة بنسبة 112 

حصة.

للسيدة شناوي إيمان بنسبة 112 

حصة.

املجموع : 28.000 حصة.
شناوي  السيد  وفاة   : معاينة 

بتار خ  البيماء  بالدار  الحسن 

2 ديسمبر 2021.

تذكير : بأن السيد شناوي الحسن 

27440 حصة  يملك قيد حياته  كان 

لررسمال  املكونة  28.000 حصة  من 

الشركة.

الحصص  مجموع  رن   : معاينة 

الحسن  شناوي  للسيد   اململوكة 

ما قدره 27440 حصة آلت إلى ورتثه 

كما يلي :

زوجته الباقية على قيد الحياة :

بنسبة  لطيفة  جناوي  السيدة 

.40/5

ب - ابنه : 

بنسبة  فيص6  شناوي  السيد 

.40/14

ت - بناته الثالثة :

بنسبة  ليندة  شناوي  السيدة 

.40/07

بنسبة  دليلة  شناوي  السيدة 

.40/07

بنسبة  إيمان  شناوي  السيدة 

.40/07

كما هو مشار إليه في عقد اإلراثة 

األولى  جمادى  من   19 يوم  املنجز 

الصادر   )2021 ديسمبر   24(  1443

بالدار  االبتدائية  املحكمة  عن 

األسرة(  قماء  )شعبة  البيماء 

1443 األولى  جمادى  من   23  يوم 

)28 ديسمبر 2021( كناش رقم 875 

للسج6 362.

حصة   27440 رن   : معاينة 

الحسن  شناوي  للسيد  اململوكة 

وقع  رعاله  إليه  واملشار  املتوفى 

إسنادها إلى ورثته وذلك كما يلي :

بنسبة  لطيفة  جناوي  السيدة 

3430 حصة.

بنسبة  فيص6  شناوي  السيد 

9604 حصة.

بنسبة  ليندة  شناوي  السيدة 

4802 حصة.

بنسبة  دليلة  شناوي  السيدة 

4802 حصة.

بنسبة  شناوي  إيمان  السيدة 

4802 حصة.

املجموع : 27440 حصة.

حصة   28000 رن   : معاينة 

درهم   250 فئة  من  اجتماعية 

للواحدة والتي تكون ررسمال الشركة 

وقع  درهم   7.000.000 في  املحدد 

الحاليين  الشركاء  بين  تقسيمه 

للشركة وذلك كما يلي :

بنسبة  لطيفة  جناوي  للسيدة 

3542 حصة.

بنسبة  الحسن  شناوي  للسيد 

9716 حصة.

بنسبة  ليندة  شناوي  للسيدة 

4914 حصة.

بنسبة  دليلة  شناوي  للسيدة 

4914 حصة.

بنسبة  إيمان  شناوي  للسيدة 

4914 حصة.

املجموع : 28000 حصة.

الفص6  تعدي6  باملقاب6   : تقرر 
السادس )6( والسابع )7( من القانون 
املتعلق  الشركة  لهذه  األسا�سي 

)بالحصص( و)ررسمال الشركة(.
معاينة : باإلضافة إلى ذلك شغور 
آنذاك  املسندة  الشركة  هذه  إدارة 
للسيد شناوي الحسن املتوفى املذكور 

سابقا.
شناوي  السيد  تعيين   : تفعي6 
لطيفة  جناوي  والسيدة  فيص6 
الشركة  هذه  مسيري  بصفتهما 
معوضين  محدودة،  غير  ملدة  وذلك 
املتوفى  الحسن  السيد شناوي  بذلك 

املذكور رعاله.
معاينة : رن هذه الشركة ستصبح 
طرف  من  مسيرة  فصاعدا  اآلن  من 
لطيفة  والسيدة  فيص6  شناوي 
الشركة  هذه  فإن  وباملقاب6  جناوي 
ستصبح ملزمة صراحة في ك6 العقود 
باإلمماء  بها  الخاصة  والعمليات 

املنفص6 للشر كين.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجار ة  باملحكمة  المبط 
رقم  تحت   2022 مارس   10 بتار خ 

.251838
السج6  في  بالتعدي6  التصر ح 
تم  الشركة  لهذه   233 رقم  التجاري 
تغييره باملحكمة التجار ة بطنجة يوم 
10 مارس 2022 تحت رقم 2324 من 

رقم التسجي6.
مقتطف من رج6 اإلشهار
مكتب األستاذ ركناو حنفي

موثق بالدار البيماء

79 P

مكتب األستاذ ركناو حنفي
موثق بالدار البيماء

LEINS TRUCK
ش.ذ.م.م

معاينة وفاة السيد شناوي لحسن
تقسيم حصص الشركة اململوكة 

للهالك
انممام شر ك جديد

التقسيم النهائي لررسمال الشركة
وتغيير اإلدارة

األستاذ  تلقاه  عقد  بمقت�سى 
بتار خ البيماء  بالدار  موثق  ركناو 
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للقرار  املتممن   2022 فبراير   3  

الجماعي للشركاء في الشركة املسماة 
ررسمالها  LEINS TRUCK ش.ذ.م.م، 

يوجد  والتي  درهم   15.000.000

النخي6،  بشارع  االجتماعي  مقرها 

عين  حي  س،  بلوك   ،4 املكانسة 
التجاري  بالسج6  مقيدة  الشق، 

 468941 رقم  تحت  البيماء  بالدار 

تعر فها الجبائي رقم 45911715.

وكنتيجة لهذا القرار فإن الشركاء 

بالخصوص  الشركة  لهذه  الحاليين 

قد قرروا ما يلي :

إثبات : رن ررسمال الشركة الحالي 

مقسم  درهم   15.000.000 فئة  من 

 100 فئة  من  حصة   150.000 إلى 

اكتتابها  تم  الواحدة  للحصة  درهم 

إلى  إسنادها  وتم  ومحررة  بالكام6 

الشركاء في هذه الشركة كما يلي :

بنسبة  الحسن  شناوي  للسيد 

114000 حصة.

بنسبة  فيص6  شناوي  للسيد 

9.000 حصة.

بنسبة  ليندة  شناوي  للسيدة 

9.000 حصة.

بنسبة  دليلة  شناوي  للسيدة 

9.000 حصة.

بنسبة  إيمان  شناوي  للسيدة 

9.000 حصة.

املجموع : 150.000 حصة.
شناوي  السيد  وفاة   : معاينة 

بتار خ  البيماء  بالدار  الحسن 

2 ديسمبر 2021.

تذكير : بأن السيد شناوي الحسن 

 114.000 حياته  قيد  يملك  كان 

املكونة  حصة   150.000 من  حصة 

لررسمال الشركة.

الحصص  مجموع  رن   : معاينة 

الحسن شناوي  للسيد   اململوكة 

إلى  آلت  حصة   114.000 قدره  ما   

ورتثه كما يلي :

زوجته الباقية على قيد الحياة :

بنسبة  لطيفة  جناوي  السيدة 

.40/5

ب - ابنه : 

بنسبة  فيص6  شناوي  السيد 

.40/14

ت - بناته الثالثة :

بنسبة  ليندة  شناوي  السيدة 

.40/07

بنسبة  دليلة  شناوي  السيدة 

.40/07

بنسبة  إيمان  شناوي  السيدة 

.40/07

كما هو مشار إليه في عقد اإلراثة 

األولى  جمادى  من   19 يوم  املنجز 

الصادر   )2021 ديسمبر   24(  1443

بالدار  االبتدائية  املحكمة  عن 

األسرة(  قماء  )شعبة  البيماء 

1443 األولى  جمادى  من   23  يوم 

)28 ديسمبر 2021( كناش رقم 875 

للسج6 362.

حصة   114.000 رن   : معاينة 

الحسن  شناوي  للسيد  اململوكة 

وقع  رعاله  إليه  واملشار  املتوفى 

إسنادها إلى ورثته وذلك كما يلي :

بنسبة  لطيفة  جناوي  السيدة 

14.250 حصة.

بنسبة  فيص6  شناوي  السيد 

39.900 حصة.

بنسبة  ليندة  شناوي  السيدة 

19.950 حصة.

بنسبة  دليلة  شناوي  السيدة 

19.950 حصة.

بنسبة  شناوي  إيمان  السيدة 

19.950 حصة.

املجموع : 114.000 حصة.

جناوي  السيدة  انممام   : معاينة 

لطيفة بصفتها الشر ك الجديد لهذه 

الشركة.

حصة   150.000 رن   : معاينة 

اجتماعية من فئة 100 درهم للحصة 

الواحدة والتي تكون ررسمال الشركة 

وقع  درهم   15.000.000 في  املحدد 

الحاليين  الشركاء  بين  تقسيمه 

للشركة وذلك كما يلي :

نسبة  لطيفة  جناوي  للسيدة 

14.250 حصة.

بنسبة  فيص6  شناوي  للسيد 

48.900 حصة.

بنسبة  ليندة  شناوي  للسيدة 

28.950 حصة.

بنسبة  دليلة  شناوي  للسيدة 

28.950 حصة.

بنسبة  إيمان  شناوي  للسيدة 

28.950 حصة.

املجموع : 150.000 حصة.

الفص6  تعدي6  باملقاب6   : تقرر 

السادس )6( والسابع )7( من القانون 

املتعلق  الشركة  لهذه  األسا�سي 

)بالحصص( و)ررسمال الشركة(.

الحسن  شناوي  السيد   : معاينة 

عن تسيير إدارة الشركة بعد وفاته.

تقرر : تعيين السيد شناوي فيص6 

الشركة  هذه  ثاني  مسير  بصفته 

معوضا  محدودة،  غير  ملدة  وذلك 

املتوفى  الحسن  السيد شناوي  بذلك 

املذكور رعاله.

معاينة : رن هذه الشركة ستصبح 

طرف  من  مسيرة  فصاعدا  اآلن  من 

لطيفة  والسيدة  فيص6  شناوي 

الشركة  هذه  فإن  وباملقاب6  جناوي 

ستصبح ملزمة صراحة في ك6 العقود 

باإلمماء  بها  الخاصة  والعمليات 

املنفص6 للشر كين.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجار ة  باملحكمة  المبط 

رقم  تحت   2022 فبراير   28 بتار خ 

.814838

السج6  في  بالتعدي6  التصر ح 

الشركة  لهذه   83989 رقم  التجاري 

بالدار  التجار ة  باملحكمة  تغييره  تم 

 2022 فبراير   28 بتار خ  البيماء 

تحت رقم 7867 من رقم التسجي6.
مقتطف من رج6 اإلشهار

مكتب األستاذ ركناو حنفي

موثق بالدار البيماء

80 P

مكتب األستاذ ركناو حنفي

موثق بالدار البيماء

 SOCIETE TRANSPORT

 URBAIN CHENNAOUI-BUS
ش.ذ.م.م

معاينة وفاة السيد شناوي لحسن
تقسيم حصص الشركة اململوكة 

للهالك
انممام شر ك جديد

التقسيم النهائي لررسمال الشركة
وتغيير اإلدارة

األستاذ  تلقاه  عقد  بمقت�سى 

بتار خ  البيماء  بالدار  موثق  ركناو 

للقرار  املتممن   2022 فبراير   3

الجماعي للشركاء في الشركة املسماة 

 SOCIETE TRANSPORT URBAIN

ش.ذ.م.م،    CHENNAOUI-BUS

والتي  درهم   10.000.000 ررسمالها 

البيماء،    بالدار  االجتماعي  مقرها 

عين  جماعة  س،  بلوك   ،4 املكانسة 
التجاري  بالسج6  مقيدة  الشق، 

 83989 رقم  تحت  البيماء  بالدار 

تعر فها الجبائي رقم 02520653.

وكنتيجة لهذا القرار فإن الشركاء 

بالخصوص  الشركة  لهذه  الحاليين 

قد قرروا ما يلي :

الشركة  ررسمال  رن   : معاينة 

درهم   10.000.000 فئة  من  الحالي 

فئة  من  حصة   100.000 إلى  مقسم 

تم  الواحدة  للحصة  درهم   100

اكتتابها بالكام6 ومحررة وتم إسنادها 

إلى الشركاء في هذه الشركة كما يلي :

بنسبة  لحسن  شناوي  للسيد 

76.000 حصة.

بنسبة  فيص6  شناوي  للسيد 

6.000 حصة.

بنسبة  ليندة  شناوي  للسيدة 

6.000 حصة.

بنسبة  دليلة  شناوي  للسيدة 

6.000 حصة.

بنسبة  إيمان  شناوي  للسيدة 

6.000 حصة.

املجموع : 100.000 حصة.
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شناوي  السيد  وفاة   : معاينة 

بتار خ  البيماء  بالدار  الحسن 

2 ديسمبر 2021.

تذكير : بأن السيد شناوي الحسن 

كان يملك قيد حياته 76.000 حصة 

من 100.000 حصة املكونة لررسمال 

الشركة.

الحصص  مجموع  رن   : معاينة 

الحسن  شناوي  للسيد   اململوكة 

ما قدره 76.000 حصة آلت إلى ورتثه 

كما يلي :

زوجته الباقية على قيد الحياة :

بنسبة  لطيفة  جناوي  السيدة 

.40/5

ب - ابنه : 

بنسبة  فيص6  شناوي  السيد 

.40/14

ت - بناته الثالثة :

بنسبة  ليندة  شناوي  السيدة 

.40/07

بنسبة  دليلة  شناوي  السيدة 

.40/07

بنسبة  إيمان  شناوي  السيدة 

.40/07

كما هو مشار إليه في عقد اإلراثة 

األولى  جمادى  من   19 يوم  املنجز 

الصادر   )2021 ديسمبر   24(  1443

بالدار  االبتدائية  املحكمة  عن 

األسرة(  قماء  )شعبة  البيماء 

1443 األولى  جمادى  من   23  يوم 

)28 ديسمبر 2021( كناش رقم 875 

للسج6 362.

حصة   76.000 رن   : معاينة 

الحسن  شناوي  للسيد  اململوكة 

وقع  رعاله  إليه  واملشار  املتوفى 

إسنادها إلى ورثته وذلك كما يلي :

بنسبة  لطيفة  جناوي  السيدة 

9.500 حصة.

بنسبة  فيص6  شناوي  السيد 

26.600 حصة.

بنسبة  ليندة  شناوي  السيدة 

13.300 حصة.

بنسبة  دليلة  شناوي  السيدة 

13.300 حصة.

بنسبة  شناوي  إيمان  السيدة 
13.300 حصة.

املجموع : 76.000 حصة.
جناوي  السيدة  انممام   : معاينة 
لطيفة بصفتها الشر ك الجديد لهذه 

الشركة.
حصة   100.000 رن   : معاينة 
اجتماعية من فئة 100 درهم للحصة 
الواحدة والتي تكون ررسمال الشركة 
وقع  درهم   10.000.000 في  املحدد 
الحاليين  الشركاء  بين  تقسيمه 

للشركة وذلك كما يلي :
بنسبة  لطيفة  جناوي  للسيدة 

9.500 حصة.
بنسبة  فيص6  شناوي  للسيد 

32.600 حصة.
بنسبة  ليندة  شناوي  للسيدة 

19.300 حصة.
بنسبة  دليلة  شناوي  للسيدة 

19.300 حصة.
بنسبة  إيمان  شناوي  للسيدة 

19.300 حصة.
املجموع : 100.000 حصة.

الفص6  تعدي6  باملقاب6   : تقرر 
السادس )6( والسابع )7( من القانون 
املتعلق  الشركة  لهذه  األسا�سي 

)بالحصص( و)ررسمال الشركة(.
الحسن  شناوي  السيد   : معاينة 

عن تسيير إدارة الشركة بعد وفاته.
تقرر : تعيين السيد شناوي فيص6 
الشركة  هذه  ثاني  مسير  بصفته 
معوضا  محدودة،  غير  ملدة  وذلك 
املتوفى  الحسن  السيد شناوي  بذلك 

املذكور رعاله.
معاينة : رن هذه الشركة ستصبح 
طرف  من  مسيرة  فصاعدا  اآلن  من 
لطيفة  والسيدة  فيص6  شناوي 
الشركة  هذه  فإن  وباملقاب6  جناوي 
ستصبح ملزمة صراحة في ك6 العقود 
باإلمماء  بها  الخاصة  والعمليات 

املنفص6 للشر كين.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجار ة  باملحكمة  المبط 
 2022 فبراير   28 بتار خ  البيماء 

تحت رقم 814838.

السج6  في  بالتعدي6  التصر ح 
الشركة  لهذه   83989 رقم  التجاري 
بالدار  التجار ة  باملحكمة  تغييره  تم 
 2022 فبراير   28 بتار خ  البيماء 

تحت رقم 7868 من رقم التسجي6.
مقتطف من رج6 اإلشهار

مكتب األستاذ ركناو حنفي

موثق بالدار البيماء

81 P

فانفرايز
FUNFRIES

شركة مساهمة
ررسمالها : 1.200.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، شارع األبطال، 
شقة رقم 4، ركدال، الرباط

السج6 التجاري رقم 113453
الرباط

نق6 املقر االجتماعي
تحيين النظام األسا�سي

العادي  غير  العام  الجمع  قرر 
للمساهمين بتار خ 11 نوفمبر 2020، 

ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  نق6 
 ،27 قطعة  تمارة،   - الصخيرات  إلى 

التجزئة الصناعية وادي يكم.
النظام  من   4 املادة  تعدي6 

األسا�سي نتيجة لذلك.
إلغاء املادة 7 من النظام األسا�سي 
املتعلقة   8 املادة  من  ك6  وتعدي6 
 2-13 واملادة  االجتماعي  املال  بررس 
املتعلقة باملوافقة على تحو 6 األسهم 

إلى الغير.
من  و39  و37   17 املواد  تنسيق 
القانون  رحكام  مع  األسا�سي  النظام 

.20-19
وإعادة  األسا�سي  النظام  تحيين 

ترقيم املواد املكونة له.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
بالرباط بتار خ 9 فبراير 2022، تحت 

رقم 122007.
السج6  بتعدي6  التصر ح  وضع 
لدى  المبط  بكتابة  التجاري 
بتار خ بالرباط  التجار ة   املحكمة 
908. من  2022، تحت رقم  9 فبراير 

السج6 الترتيبي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

تحت   2022 مارس   9 بتار خ  بتمارة 

رقم 7637.

في  بالتسجي6  التصر ح  وضع 

السج6 التجاري بكتابة المبط لدى 

بتار خ بتمارة،  االبتدائية   املحكمة 

من   520 رقم  تحت   ،2022 مارس   9

الترتيبي. تم تسجي6 الشركة  السج6 

في السج6 التجاري بتمارة تحت رقم 

135675 في السج6 التحليلي.
من رج6 النشر واإلشهار

املمث6 القانوني

82 P

شركة ريزيدونس بالم ريزور
 SOCIETE RESIDENTS PALM

RESORTS SARL

الررسمال االجتماعي : 100.000 

درهم

املقر االجتماعي : بريستيجيا كولف 

سيتي مدخ6 اكات عمارة 252 شقة 

2 مراكش

بتار خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تمت  بمراكش   2021 ديسمبر   27

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية :

شركة   : االجتماعي  اللقب 

ر ز دونس بالم ر زور.

 SOCIETE RESIDENTS PALM

RESORTS SARL

ذات  الشركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

بريستيجيا   : االجتماعي  املقر 

كولف سيتي مدخ6 اكات عمارة 252 

شقة 2 مراكش.

املدة : 99 سنة.

رو  رعمال   : االجتماعي  الهدف 

 TRAVAUX املتنوعة  البناء  تشييد 

.DIVERS OU CONSTRUCTION

 PROMOTEUR عقارات  مطور 

.IMMOBILIER
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 100.000  : االجتماعي  الررسمال 

حصة   1000 إلى  موزعة  درهم 

درهم   100 فئة  من  اجتماعية 

على  للشر كين  مسندة  للواحدة 

النحو التالي :

حصة   500 قيوع  طارق  السيد 

اجتماعية.

حصة   500 عالم  محمد  السيد 

اجتماعية.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

الشر كين السيد طارق قيوع والسيد 

بأكبر  محدودة  غير  ملدة  عالم  محمد 

عدد من الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بمراكش  التجار ة  للمحكمة  المبط 

تحت   2022 يناير   4 بتار خ  وذلك 

تقييدها  وتم   131474 اإليداع  رقم 

رقم  تحت  التجاري  بالسج6 

.121631

83 P

 STE SINWANE LOTFI

LILBINAE

SARL

طر ق عين الشقف رقم 522 تجزئة 

القرو ين املكتب 2 فاس

االستثنائي  العام  الجمع  على  بناء 

العم6  بها  الجاري  للقوانين  وطبقا 

 2022 مارس   11 بتار خ  واملنعقد 

 STE SINWANE شركة  شركاء  فإن 

LOTFI LILBINAE ش.م.م.

ررسمال الشركة : 60.000 درهم.

القرو ين  : فاس،  املقر االجتماعي 

طر ق عين الشقف رقم 522.

قرروا ما يلي :

قف6 الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجار ة  باملحكمة  المبط 

تحت رقم 1327/2022.

84 P

 STE ELECTRO BATTERIE
EL AMRANI

SARL AU
املقر االجتماعي : رقم 7 جنان 

بوهالل باب الخوخة فاس
بتار خ توثيقي  عقد   بمقت�سى 
الشركة  تأسيس  تم   2022 مارس   4
خاصيتها  لتكون  املسؤولية  محدودة 

كالتالي :
 STE ELECTRO  : التسمية 

BATTERIE EL AMRANI ش.م.م.
هو  الشركة  من  الغرض   : الهدف 
كهرباء  والخارج  املغرب  من  ك6  في 
وقطع  البطار ات  وتسو ق  السيارات 
الغيار من بيع وشراء وبصفة مباشرة 
رو غير مباشرة النشاطات التي تهدف 

إلى التنمية.
جنان   7 رقم   : االجتماعي  املقر 

بوهالل باب الخوخة فاس.
 100.000  : الشركة  ررسمال 

درهم.
 : مصطفى  العمراني  السيد 

100.000 درهم.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
العمراني  السيد  هو  واحد  مسير 

مصطفى.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجار ة  باملحكمة  المبط 

تحت رقم 2022/1187.
85 P

STE SWEET PLAST
SARL AU

املقر االجتماعي : شارع موالي رشيد، 
الطابق الرابع، املكتب رقم 28، 
مكاتب الصفاء، طر ق صفرو

 فاس
بتار خ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
2022 تم تأسيس الشركة  21 فبراير 
خاصيتها  لتكون  املسؤولية  محدودة 

كالتالي :

التسمية : SWEET PLAST ش.م.م.

هو  الشركة  من  الغرض   : الهدف 

في ك6 من املغرب والخارج :

إنتاج وتجهيز وتسو ق البالستيك 

وبيع وشراء وتوزيع واستيراد وتصدير 

جميع املنتجات املنزلية ؛

مباشرة  غير  رو  مباشرة  وبصفة 

النشاطات التي تهدف إلى التنمية.

شارع  فاس،   : االجتماعي  املقر 

موالي رشيد، مكاتب الصفاء، الطابق 

الرابع، املكتب رقم 28، طر ق صفرو.
ررسمال الشركة : 100.000 درهم.

السيد وديع برادة 100.000 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

مسير واحد هو السيد وديع برادة.

يناير  فاتح  من  تبتدئ   : املالية 

وتنتهي في 31 ديسمبر من ك6 سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجار ة  باملحكمة  المبط 

تحت رقم 2022/887.

86 P

STE FARESCOM
SARL

 LOT SAID HAJJI N°1510 ROUTE

KENITRA SALE

R .C de SALE N° 32915

العام  الجمع  مداوالت  بمقت�سى   -  I

 2022 يناير   10 بتار خ   االستثنائي 

 RE: رقم  تحت  املسج6 

 20220005068210 OR:

CA: 4907 49481/2022 قرر ما يلي :

تجزىة  من  مقر  من  تحو الت   -  1

طر ق   1510 رقم  حجي  سعيد 

 N°8105 القنيطرة سال الى املجموعة

بو تات ح ي م الرباط.

التالية:  األنشطة  إضافة   -  2

النف�سي  الدعم  املستمر،   التعليم 

وما إلى ذلك.

3 - تحديث النظام االسا�سي.

في قلم كتاب  القانوني  تم اإليداع 

من   22016345 برقم  سال  محكمة 

17 مارس 2022.

87 P

شركــــة األوراش الكبـــرى للطــــرق
G.C.R

إعـــــالن
بــــــمقــت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

 2022 فبراير   14 بتار خ  املنعقد 

قــررا  للطرق  الكبرى  األوراش  لشركة 

 G.C.R إشــــــارة   إضـــــافـــة  املساهمون 

تغيير  تم  ،كما  الشركة  تسمية  إلى 

األسا�سي  القانون  من  الثاني  الفص6 

للشركة.

باملحـكمـة  القانــونـي  اإليــداع  تــم 

مارس   22 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تـحـت رقم 123161.
ملخــص مـن رجــ6 النشــر

88 P

MR.FOURNITURE
SARL AU

بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر 

في الرباط 7 مارس 2022 قرر الشر ك 

 MR.FOURNITURE الوحيد للشركة

SARL AU  ما يلي :

من    االجتماعي:  املقر  تحو 6 

عمارة 17، زنقة محمد ملدور رقم 14، 

الطابق الخامس، حي املحيط الرباط 

بلوك س،   2 ام6   651 رقم  الى مح6 

حي يعقوب املنصور الرباط. 
القانون  من    4 املادة  تعدي6 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانون بكتابة المبط 

تحت  الرباط  التجار ة  باملحكمة 

رقم123132 بتار خ 21 مارس 2022.

89 P

LOUIS EVENTS
SARL AU

فاتح  محرر   عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022 تم تكو ن نظام رسا�سي  مارس 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر ك وحيد  خصائصها كالتالي:

.LOUIS EVENTS : التسمية

الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية :
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تنظيم الحفالت واملناسبات ؛

خدمة الحجز ؛

تقديم الطعام.
زنقة   17 عمارة   : االجتماعي  املقر 

 5 الطابق   14 محمد ملدور شقة رقم 

املحيط الرباط.
 100.000  : االجتماعي  املال  ررس 

قيمة  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

ك6 واحدة 100 درهم.

التسيير: تم تعيين السيدة  غزالن 

ايت ناصر  الحاملة لبطاقة التعر ف 

كمسيرة   AA30236 رقم   الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محدودة.

امللف  : تم وضع  القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة المبط املحكمة 

السج6  رقم  تحت  بالرباط  التجار ة 
التجاري158817. 

90 P

 SOCIETE INTELLIGENTE

 DES TRAVAUX

 CONSTRUCTION 

ET AMENAGEMENT
 SARL

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتار خ 

نظام  تكو ن  تم   2022 مارس   2

املسؤولية  ذات  لشركة  رسا�سي 

املحدودة  خصائصها كالتالي :

 SOCIETE  : التسمية 

 INTELLIGENTE DES TRAVAUX

 CONSTRUCTION ET

.AMENAGEMENT

الهدف   : تمارس الشركة األهداف 

التالية :  

لجميع  والتشطيب  البناء  رشغال 

املهن وهدم وتجديد وإعادة تأهي6 ؛

رشغال الطرق والشبكات املتنوعة ؛

التجارة.

زنقة  12مكرر   : االجتماعي  املقر 
لبنان، رقم 3 حي املحيط الرباط.

  100.000  : االجتماعي  املال  ررس 

قيمة  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

ك6 واحدة 100 درهم.

التسيير : تم تعيين السيدة  خولة 

التعر ف  لبطاقة  الحاملة  تباري، 

كمسيرة    EE313296 الوطنية 

للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

المبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجار ة بالرباط تحت رقم 

السج6 التجاري158819.

91 P

SOLUTIONS ORBIT

SARL AU

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   2022 مارس   8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

تحت  وذلك  وحيد  بشر ك  محدودة 

املعطيات التالية :

 SOLUTIONS شركة   : التسمية 

.ORBIT SARL AU

غرض الشركة : التسيير التجاري، 

تسو ق وتشغي6 نظم املعلوميات.

املقر : شقة رقم 4، الطابق األول، 

إقامة كادر، مرس الخير، تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تار خ تسجيلها في 

السج6 التجاري.

بمبلغ  حدد   : الشركة  ررسمال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

حصة ب 100 درهم، مكتتبة، محررة 

سكينة  للسيدة  بالكام6  وخصصت 

بوميزان.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

كمسير  بوميزان  سكينة  السيدة 

وحيد ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني لنظام الشركة 

وذلك  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

بتار خ 21 مارس 2022 تحت رقم 609. 

سجلت الشركة بالسج6 التجاري 

تحت رقم 135793.
مقتطف قصد اإلشهار

92 P

SOCIETE SONDA PUIT
تأسيـــــــــس شـركة ذات املسؤولية  

املحدودة
عين  مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

تاوجدات بتار خ 16 فبراير 2022  تم 

للشركة،  األساسية  القوانين  وضع 

والتي تحم6 الخصائص التالية : 

ذات  شـركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية  املحدودة.

 SOCIETE SONDA  : اسمها  

.PUIT

هدفها  :  

الحفر ؛

املختلفة األشغال  في   مقاول 

 رو البناء ؛

حفر اآلبار ؛

الهدم وتحمير املوقع للحفر ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  التجار ة، 

ترتبط  التي  العقار ة  وغير  العقار ة 

مباشرة  غير  رو  مباشرة  بصفة 

بك6  رو  رعاله  املذكورة  باألهداف 

هدف آخر مشابه رو مرتبط، رو قاب6 

للمساهمة في تنمية الشركة تحت ري 

شك6 من األشكال.

الكائن   التجاري  املح6   : مقرها   

بدوار الهارشة جماعة املهاية مكناس.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : رمدها 

التأسيس.
ررسمالها : 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

للواحدة، موزعة كالتالي :

 500 مجيب  املالك  عبد  السيد 

للواحدة   درهم   100 بقيمة  حصة 

50000  درهــم ؛

 500 الناجي  الواحد  عبد  السيد 

للواحدة   درهم   100 بقيمة  حصة 

50000  درهــم ؛

100 درهم  1000  حصة  بقيمة  

100.000 درهــم. للواحدة  

غـيــر  وملدة  الـشركة  يـديـر   : إدارته 

املالك مجيب  السيدان عبد  محــددة 

وعبد الواحد الناجي.

                               السنة االجتماعية 
: تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في متم 

شهر ديسمبر من ك6 سنة.
األرباح  من  يقتطع   : األرباح  توزيع 
االحتياط  رج6  من   %  5 الصافية 
الصافية  األرباح  من  الباقي  القانوني. 
حسب  املشاركين  على  توزع 
الحصص. باستثناء املبـالغ املحتـفـظة 
بـها للسـنـوات املتتـالـية رو املخصصة، 

لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.
اإليـداع  تم   : اإليداع القانوني 
التجار ة  املحكمة  لدى  القانوني 
بمكناس، 15 مارس 2022 تحت رقم 

.1040
 55709 رقم  التجاري  السج6 

بتار خ 15 مارس 2022.
93 P

 ID CONSTRUCTION 
   MÉTALLIQUE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
بالرباط  في 25 يناير 2022، تم تحر ر 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بياناتها كالتالي :   
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

املسؤولية املحدودة.
 ID CONSTRUCTION :  التسمية   

.MÉTALLIQUE
الهدف  االجتماعي :

منشأة معدنية ؛
القطع بالليزر ؛

الغاليات ؛
دهان باللك الحراري ؛

صنع األفران الصناعية.
املقر االجتماعي : الرباط، اكدال، 

15، شارع األبطال، شقة رقم 4.
 املدة : 99 سنة من تار خ التسجي6 

في السج6 التجاري،   
 مبلغ ررس املال : 100.000 درهم 
 1000 إلى  وقسم  نقدا  كله  دفعه  تم 
نصيب بقيمة 100 درهم لك6 نصيب  

وهي موزعة  كالتالي : 
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قاطن  الخفيف،  عز ز  السيد 
 ،1 بلوك  صوناصيد،  حي   بالناضور، 
 500 ل  مالك  سلوان،   ،98 رقم 

نصيب ؛
قاطن  السائح،  رشيد  السيد 
عي�سى،  الحج  دوار  البيماء،  بالدار 
ل   مالك  البرنو�سي،   ،3 رقم   ،4 زنقة 

500 نصيب.
التسيير : عين ك6 من السيد عز ز 
قاطن  الجنسية،  مغربي  الخفيف، 
 ،1 بلوك  صوناصيد،  حي  بالناضور، 
للبطاقة  حام6  سلوان،   ،98 رقم 
  S629466 رقم  للتعر ف  الوطنية 
مغربي  السائح،  رشيد  والسيد 
البيماء،  بالدار  قاطن  الجنسية، 
 ،3 رقم   ،4 زنقة  عي�سى،  الحج  دوار 
الوطنية  للبطاقة  حام6  البرنو�سي، 
مسيران   ،BJ257444 رقم  للتعر ف 

للشركة ملدة غير محدودة.
 158767  : التجاري  السج6   -  2

املحكمة التجار ة بالرباط.
3 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجار ة بالرباط بتار خ 17 مارس 2022، 

تحت رقم 123083.
94 P

SUD.L
SARL AU

قرر   2022 مارس   15 بتار خ 
شركة   SUD.L لشركة  العام  الجمع 
املال  بررس  محدودة،  مسؤولية  ذات 
 5000 إلى  مقسمة  درهم   500.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
الواحدة واملسجلة بالسج6 التجاري 
باملحكمة التجار ة بالرباط تحت رقم 

.143967
تفو ت 2500 سهم للسيد يوسف 
العاظمي إلى السيد رضوان ملحمدي.

للشركة  القانوني  الشك6  تحو 6 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

لشخص واحد.
التجار ة  باملحكمة  امللف  وضع 
بالرباط بتار خ 21 مارس 2022 تحت 

رقم 123128.
95 P

Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI,

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 0537 90 29 78

GSM : 0661 25 96 46

STE ANKIMAR TRANS
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOUAR KHNACHA

 BAHHARA OULAD AYAD SOUK

EL ARBAA

RC N° 26739

حصص  بيع  عقد  بمقت�سى 

اجتماعية محمر جمع عام استثنائي 

 2022 مارس   17 بتار خ  للشركة 

بتار خ  األربعاء  بسوق   واملسجلة 

18 مارس 2022 قرر ما يلي :

بيع حصص اجتماعية :

عنقية  حموميرة  السيدة  باعت 

 ANKIMAR شركة  في  حصة   500

درهم   100 بقيمة  ش.ذ.م.م   TRANS

للحصة لفائدة السيدة بعاج سومية.

التالية  التغييرات  تمت  وعليه 

بالقانون األسا�سي للشركة :

جدول رقم 6 و7 : املوارد وررسمال

ورد للشركة مبلغ وقدره 100.000 

قسمة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

للحصة  درهم   100 بقيمة  اجتماعية 

موزعة كالتالي :

1 - السيد حموميرة عبد الرحمان 

حصة   500 تمث6  درهم   50.000

اجتماعية ؛

2 - السيدة بعاج سومية 50.000 

درهم تمث6 500 حصة اجتماعية ؛

تمث6  درهم   100.000 مجموع 

1000 حصة اجتماعية.

السيد  وتسمية  تعيين  تقرر  كما 

بطاقته  الرحمان،  عبد  حموميرة 

GB54936 مسير الوحيد للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
لسوق  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

 األربعاء الغرب بتار خ 22 مارس 2022 

تحت رقم 2022/35.

96 P

STE SEJJELEC

 SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر ك واحد

 ADRESSE : AVENUE YOUSSEF

 BEN TACHAFINE N°07 SOUK

EL ARBAA

RC N° 25003

عام  جمع  محمر  بمقت�سى 

بتار خ  املنعقد  للشركة   استثنائي 

بسوق  واملسج6   2022 مارس   3

األربعاء الغرب بتار خ 8 مارس 2022 

قرر ما يلي :

رفع ررسمال الشركة :

رفع ررسمال الشركة من 500.000 

بز ادة  درهم   1.000.000 إلى  درهم 

اكتتاب  طر ق  عن  درهم   500.000

5000 حصة جديدة بقيمة 100 درهم 

للحصة لفائدة السيد الجباري حفيظ 

بقيمة نقدية قدرها 500.000 درهم.

وبالتالي تم تغيير جدول رقم 6 و7 

بالقانون األسا�سي للشركة كما يلي :

جدول 6 : املوارد

وقدره  مبلغ  للشركة  ورد 

1.000.000 درهم.

السيد الجباري حفيظ 1.000.000 

درهم ؛

املجموع 1.000.000 درهم.

جدول 7 : ررسمال

حصة   10.000 إلى  ررسمال  قسم 

للحصة  درهم   100 بقيمة  اجتماعية 

لفائدة :

 10.000 حفيظ  الجباري  السيد 

حصة اجتماعية ؛

املجموع 10.000 حصة اجتماعية.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

لسوق  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

تحت   2022 مارس   9 بتار خ  األربعاء 

رقم 2022/31.

97 P

STE RIJAJ PERYTANS
 SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر ك واحد

 ADRESSE : CITE ASSALAM

 GROUPE HANAA RUE 02 N°02

SOUK EL ARBAA

RC N° 26567

عام  جمع  محمر  بــــــمقــت�سى 

في  املنعقد  للشركة   استثنائي 

بسوق  واملسج6   2020 ركتوبر   14

2020، قرر  ركتوبر   16 بتار خ  رربعاء 

ما يلي :

تقرر إضافة نشاط جديد للشركة 

املتمث6 في رشغال مختلفة.

بكتابة  تم   : القانــونـي  اإليــداع 

بسوق  االبتدائية  باملحـكمـة  المبط 

السج6  من   468 رقم  تحت  رربعاء 

الترتيبي بتار خ 2 نوفمبر 2022.

98 P

STE KHOUDARI TRANS
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : CITE HIND GROUPE

 MAAMOURA N°1321 SOUK 

EL ARBAA

RC N° 26299

حصص  بيع  عقود  بمقت�سى 

اجتماعية ومحمر جمع عام استثنائي 

للشركة بتار خ 8 مارس 2022 واملسجلة 

مارس   8 بتار خ  الغرب  األربعاء  بسوق 

2022، قرر ما يلي :

بيع حصص اجتماعية :

باع السيد الخوداري محمد 1000 

 KHOUDARI TRANS حصة في شركة

ش.ذ.م.م لفائدة السيد شو طة مراد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

لفائدة السيد اشو طة صديق.

التالية  التغييرات  تمت  وعليه 

بالقانون األسا�سي للشركة :
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جدول رقم 6 و7 : املوارد وررسمال

ورد للشركة مبلغ وقدره 100.000 

قسمة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

للحصة  درهم   100 بقيمة  اجتماعية 

موزعة كالتالي :

السيد شو طة مراد 50.000 درهم 

تمث6 500 حصة اجتماعية ؛

 50.000 صديق  اشو طة  السيد 

درهم تمث6 500 حصة اجتماعية ؛

تمث6  درهم   100.000 مجموع 

1000 حصة اجتماعية.

للشركة  القانون  الشك6  تغيير  تم 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

بشر ك واحد إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

السيد  وتسمية  تعيين  تقرر  كما 

 G373287 بطاقته  مراد،  شو طة 

واستقالة  للشركة  الوحيد  مسير 

السيد الخوداري محمد.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
لسوق  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

 األربعاء الغرب بتار خ 18 مارس 2022 

تحت رقم 2022/34.

99 P

STE LARAZINE
SARL AU

تأسيس شركة
بتار خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

7 مارس 2022 بالرباط تقرر تأسيس 

بشر ك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد بالخصائص التالية :

التسمية االجتماعية : »الراز ن«.
 املقر االجتماعي : رمال 5 رقم 422، 

حي املسيرة، يعقوب املنصور، الرباط.

الهدف : رشغال البناء وإصالح.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

31 من ديسمبر  فاتح يناير وتنتهي في 

من ك6 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد محمد عباش املدة غير 

محدودة.

 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.158773

تم إيداع الطلب باملحكمة التجار ة 

بالرباط بتار خ 17 مارس 2022 تحت 

الرقم 123090. 

100 P

STE SB VALUE

 SARL

تأسيس شركة
بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تقرر  بالرباط   2022 فبراير   28

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :

»إسبي   : االجتماعية  التسمية 

فالي«.

لبنان،  زنقة   : االجتماعي  املقر 

إقامة 33 شقة 3، املحيط، الرباط.

الهدف : مركز اتصاالت هاتفية.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

31 من ديسمبر  فاتح يناير وتنتهي في 

من ك6 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

منتصر  والسيد  بنسعيد  بدر  السيد 

سيمو املدة غير محدودة.

 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.158829

تم إيداع الطلب باملحكمة التجار ة 

بالرباط بتار خ 21 مارس 2022 تحت 

الرقم 123141.

101 P

ENP PRIVEE 

SARL

شركة محدودة املسؤولية 

املقر االجتماعي : 17 شارع األمير 

موالي عبد هللا، الرباط

السج6 التجاري الرباط :  69619 

ز ادة ررس املال  الشركة
العام  الجمع  حسب  تقرر 

االستثنائي بتار خ 14 فبراير 2022 :

ررسمال  ز ادة  الشركاء  قرر 

ري   100.000 بمبلغ   
ً
نقدا الشركة 

جديد  سهم   10.000 استحداث 

بقيمة  10 دراهم لك6 سهم.

لن يتم تغيير نسبة ررس املال التي 

يحتفظ بها شركاء الشركة.

وسيص6 ررس املال بعد ز ادة ررس 

املال هذه إلى 110.000 درهم مقسمة 

إلى 11.000 سهم بقيمة 10 دراهم.

الشركة  ررسمال  مبلغ 

 كالتالي:
ً
110.000.00 درهم مفصال

ساهم السيد  املشتلي رحمد بمبلغ 

مقاب6  درهم   50600 قدره  نقدي 

 بقيمة 10 دراهم للسهم.
ً
5060 سهما

بمبلغ  محمد  شافي  السيد  ساهم 

مقاب6  درهم   19.800 قدره  نقدي 

 بقيمة 10 دراهم للسهم
ً
1.980 سهما

بمبلغ  السيد  مالل محمد  ساهم 

مقاب6  درهم   19.800 قدره  نقدي 

1980 سهم بقيمة 10 دراهم للسهم.

عبد  بدع  السيدة  ساهمت 

 19.800 قدره  نقدي  بمبلغ  الوهاب 

 10 بقيمة   
ً
سهما  1980 مقاب6  درهم 

دراهم للسهم.

 6 املادة  تعدي6  تم  لذلك،  وفقا 

واملادة 7 من النظام األسا�سي.

بالسج6  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  املحكمة  لدى  التجاري 

تحت   ،2022 مارس   6 يوم  بالرباط  

رقم 123027.

102 P

STE GLOBALOG
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 Siège social : LOT ENNASR AL

 MOUSTAKBAL, AVENUE TARIK
IBN IMM B, TEMARA

شركة  تأسيس  على  االتفاق  تم 
حسب املعطيات التالية : 

.GLOBALOG SARL : التسمية
النصر  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
ز اد،  ابن  طارق  شارع  املستقب6، 

العمارة ب، تمارة.
الهدف :

منعش عقاري ؛
رشغال مختلفة بالبناء.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسيس.

املال  ررس  عدد   : الررسمال 
100.000 درهم.

السيد  طرف  من  تسير   : التسيير 
لبطاقة  الحام6  احمد،  بنجلوم 
 A701520 رقم  الوطنية  التعر ف 
القاطن سكتور 4، بلوك H رقم 11، 

حي الر اض، الرباط.
ياسر،  شقرون  بن  والسيد 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
 7 بسكتور  القاطن   A721372 رقم 

بلوك F رقم 3، حي الر اض، الرباط.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
 2022 21 مارس  االبتدائية بتمارة في 

تحت رقم 7713.
103 P

TG-SPECTRA 
SARL AU

AU CAPITAL DE : 1.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°5 AV

 HASSAN II 2ème ETAGE N°6,
   TEMARA

بتمارة  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  2021 ربر 6  فاتح   بتار خ 
 TG-SPECTRA ش.م.م قرر ما يلي :   

تفوت  شميشة  بودرا  السيدة 
2500 حصة للسيد بنتهامي عماد ؛
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استقالة وإبراء ذمة السيدة بودرا 
شميشة ؛

تعيين السيد بنتهامي عماد مسيرا 
للشركة وبهذا تصبح الشركة مسؤولة 

من خالل توقيعه ؛
تجديد نظام الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالرباط تحت رقم 113099 

بتار خ 26 ربر 6 2021.
104 P

 CHHAIBI ESPV ET TRAVAUX
DIVERS

SARL
AU CAPITAL DE : 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY ELMASSIRA
   3 SECTEUR 4 N° 312, TEMARA
االستثنائي  الجمعوي  القرار 
فاتح  في  بتمارة  املؤرخ  للمساهمين 
 CHHAIBI ESPV يونيو 2021 لشركة
 ET TRAVAUX DIVERS SARL

ش.م.م قرر ما يلي :   
تصفية نهائية للشركة ؛

إبراء ذمة السيد الشهيبي احميدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالرباط تحت رقم 116483 

بتار خ 29 يونيو 2021.
105 P

STE ARCHIMUSK
SARL AU

وبموجب   2022 مارس   7 بتار خ 
عقد الجمع العام االستثنائي املسج6 
قرر   2022 مارس   8 بتار خ  بالرباط 

الشر ك الوحيد ما يلي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحو 6 
حي  سكتور   253 رقم  عمارة   : التالي 

مسرور 1 شقة 2 تمارة.
تعدي6 البند 5 من قانون الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
تحت   2022 مارس   17 بتار خ  بسال 

رقم 38564.
106 P

E-SERVICE PRO
تأسيـــــس شـــــركـــة ذات مـسـؤوليـــة 

محــدودة ذات شر ك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتار خ : 

تأسيس  تم  باملحمدية   14-02-2022

مـسـؤوليـــة محــدودة ذات  شركة ذات 

شر ك وحيد باملواصفات اآلتية:

 E-SERVICE   : التجاري  االسم 

             .PRO

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شر ك  ذات  محــدودة  مـسـؤوليـــة 

وحيد.

توفير   : االجتماعي  الهدف 

مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 

الزر قطوني كمال بارك م س -ب31- 

مكتب رقم 24 املحمدية.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  تار خ  من  ابتداء  سنة   99

بالسج6 التجاري.
ررس  حدد   : الشركة  مال  ررس 

مال الشركة في 100.000 درهم موزع                                

على 1000 حصة من فـئة 100 درهم.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

من  ديسمبر  بمتم  وتنتهي  يناير  فاتح 

نفس السنة.

تسيير  مهمة  رسندت   : التسيير 

حدو  املجيد  عبد  للسيد  الشركة  

عمي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

رقم  التجاري  بالسج6  املحمدية 

بتار خ  553 عدد  تحت   30175 

 17 مارس 2022.

107 P

 INTERNATIONAL

EDUCATION WINDOW
شركة محدودة املسؤولية

تغيير املقر الرئي�سي للشركة
للجمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 

مارس   25 بتار خ  االستثنائي  العام 

2021 قرر الشركاء ما يلي :

إلى  للشركة  الرئي�سي  املقر  تغيير 
العنوان التالي : شقة 7، 3032 تجزئة 

الوفاق عراق R4 تمارة.
األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالرباط تحت رقم 122729 

بتار خ 8 مارس 2022.
108 P

BE WOMEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصفية الشركة
غير  العام  الجمع  ملقتميات  تبعا 
العادي املؤرخ بتار خ 21 يونيو 2021 

قرر شركاء الشركة ما يلي :
 BE« شركة  وتصفية  ح6 

WOMEN« بتار خ 21 يونيو 2021.
بلكبير محمد عادل  السيد  تعيين 

كمشرف على التصفية.
للشركة  االجتماعي  املقر  تعيين 
مكان للتصفية بالرباط 30 زنقة جب6 

تازكا الرقم 2 ركدال الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   8 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 122711.
109 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE
 E شارع الحسن الثاني طر ق الشاطئ العمارة

رقم 2 الطابق األول جناح ب - الصخيرات

HARHOURA VERONA
شركة ذات مسؤولية محدودة

ررسمالها 600.000 درهم
مقرها االجتماعي : بلوك د رقم 10 

قصر البحر العكاري الرباط
رقم السج6 التجاري : 80807

ح6 الشركة
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
 HARHOURA لشركة  االستثنائي 
مسؤولية  ذات  شركة   VERONA
600.000 درهم،  محدودة، ررسمالها 
رقم  د  بلوك   : االجتماعي  مقرها 
الرباط،  العكاري  البحر  قصر   10
تحت  التجاري  السج6  في  واملسجلة 

رقم 80807، تقرر ما يلي :

ح6 الشركة.
الحفيظ  عبد  لقيم  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
د  بلوك   : في  التصفية  مقر  تعيين 
رقم 10 قصر البحر العكاري الرباط.
في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتار خ بالرباط  التجار ة   املحكمة 
 17 مارس 2022 تحت رقم 123075.

للنشر واإلعالن

110 P

MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX 0522 45 06 04

 MY LIV’IN شركة
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
القوانين  رنجزت   2022 مارس   07
الخصائص  دات  لشركة  األساسية 

التالية :
.MY LIV’IN : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  نوع 
املسؤولية املحدودة   

املوضوع : )داخ6 وخارج املغرب(
اإلنعاش  و  البناء  اشغال  جميع 

العقاري.
القيام بجميع العمليات التجار ة، 
والغير  العقار ة  املالية،  الصناعية، 
مباشرة  بصفة  املتعلقة   العقار ة 
و غير مباشرة بنشاط الشركة رو ري 

نشاط مماث6 رو قر ب منه.
تار خ  من  تبتدر  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
شارع   46 رقم   : الرئي�سي  املقر 
الدار   6 3 الشقة  الطابق  الزرقطوني 

البيماء
 100.000 في  حدد   : الررسمال 
حصة   1000 إلى  قسم  نقدا  درهم 

قيمة ك6 حصة 100 درهم.
رمين الصحاقي 500 حصة.

العيا�سي عسلي 500 حصة.
التسيير: عين كمسيرين للشركة :

الوطنية       بطاقته  الصحاقي  رمين 
.BJ324630

الوطنية      بطاقته  عسلي  العيا�سي 
.BK27421
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فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي  املركز  بواسطة  التجار ة 

لإلستثمار لوالية الدار البيماء.

السج6  في  الشركة  سجلت 

تار خ في  البيماء  بالدار   التجاري 

 16 مارس 2022. تحت رقم536561.

111 P

STE BIOVECTRA
SARL AU

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2022 فبراير   10 بتار خ  الرباط 

ذات  تأسيس شركة  تم  قد  بالرباط، 

شر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد تحم6 الخصائص التالية :

.BIOVECTRA : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

مستحمرات   : االجتماعي  الهدف 

التجميلية والطبية.

درهم   100.000  : املال  ررس 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

سنة  ك6  من  ديسمبر   31  إلى  

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تار خ 

التسجي6.

شقة  األبطال،  شارع   15  : املقر 

رقم 4، ركدال، الرباط.

التسيير : محمد عزي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   2 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

التجاري  السج6  رقم  تحت   2022

.158217

112 P

 JH SOLUTIONS
SARL AU

في  مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إنشاء  تم  بالرباط،   2022 فبراير   18

محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

شر ك واحد بالخصائص التالية :

.JH SOLUTIONS : التسمية
ررس املال : 40.000 درهم مقسمة 

على 400 حصة.
عنوان الشركة : 56، زنقة إبراهيم 
املحيط   2 رقم   56 عمارة  الروداني 

الرباط.

تكنولوجيا   : املؤسسة  هدف 

املعلومات )مبرمج، محل6، مصمم(.

املسير : جواد الحمومي.

المر بة املهنية : 26304605.
السج6 التجاري : رقم 158691.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

التجار ة بالرباط تحت رقم 122991 

بتار خ 15 مارس 2022.

113 P

SINYA AGRI
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 

فبراير   22 بتار خ  املنعقد  التأسي�سي 

 4 بتار خ  بالرباط  واملسج6   2022

تأسيس شركة ذات  تم   2022 مارس 

واحد  لشر ك  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

 SINYA AGRI SARL  : التسمية 

.AU

االستغاللية   : التجاري  الهدف 

الزراعية.
ررسمال الشركة : 100.000 درهم 

مكتتبة  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

ومحررة من قب6 السيد حوري ياسين.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.

إلى   يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.

عمير،  ولد  فال  شارع   48  : املقر 
الشقة 1، ركدال الرباط.

املسير : السيد حسن هاشمي.
التجاري  السج6  في  التقييد  رقم 
باملحكمة التجار ة بالرباط تحت رقم 

158789 بتار خ 18 مارس 2022.
114 P

CAROB AGRI
SARL

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 
فبراير   22 بتار خ  املنعقد  التأسي�سي 
بتار خ بالرباط  واملسج6   2022 
شركة  تأسيس  تم   2022 مارس   4  

ذات املسؤولية املحدودة التالية :
.CAROB AGRI SARL : التسمية

االستغاللية   : التجاري  الهدف 
الزراعية.

ررسمال الشركة : 100.000 درهم 
 : فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 
500 حصة مكتتبة ومحررة من قب6 
حصة   500 و  هاشمي  حسن  السيد 
السيد  قب6  من  ومحررة  مكتتبة 

حوري ياسين.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
سنة  ك6  من  ديسمبر   31  إلى  
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تار خ 

التسجي6.
عمير،  ولد  فال  شارع   48  : املقر 

الشقة 1، ركدال الرباط.
املسير : السيد حسن هاشمي.

التجاري  السج6  في  التقييد  رقم 
باملحكمة التجار ة بالرباط تحت رقم 

158847 بتار خ 21 مارس 2022.
115 P

LE CAROUBIER VERT
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 
فبراير   22 بتار خ  املنعقد  التأسي�سي 
بتار خ بالرباط  واملسج6   2022 
شركة  تأسيس  تم   2022 مارس   4  

ذات املسؤولية املحدودة التالية :

 LE CAROUBIER  : التسمية 

.VERT  SARL AU

االستغاللية   : التجاري  الهدف 

الزراعية.
ررسمال الشركة : 100.000 درهم 

مكتتبة  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

رمين  محمد  السيد  قب6  من  ومحررة 

هاشم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

سنة  ك6  من  ديسمبر   31  إلى  

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تار خ 

التسجي6.

عمير،  ولد  فال  شارع   48  : املقر 

الشقة 1، ركدال الرباط.

الرحيم  عبد  السيد   : املسير 

هاشم.
التجاري  السج6  في  التقييد  رقم 

باملحكمة التجار ة بالرباط تحت رقم 

158791 بتار خ 18 مارس 2022.

116 P

KONOZ ZAER
SARL AU

بيع الحصص االجتماعية
استقالة مسير قديم وتعيين مسير 

جديد
العام  الجمع  محمر  بموجب 

االستثنائي غير العادي املنعقد بتار خ 

16 فبراير 2022 قرر مساهم الشركة 

ذات  شركة   »KONOZ ZAER«

الشر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد ما يلي :

بيع الحصص االجتماعية كالتالي : 

يبيع السيد حميد الكنزي إلى السيدة 

في  حصصه  جميع  الرامي  الكبيرة 

 100 ب  حصة   1000 ري  الشركة، 

درهم لك6 حصة ما يعادل )100.000 

درهم(.

السيد   : األول  املسير  استقالة 

بشك6  الشركة  من  الكنزي  حميد 

نهائي.
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السيدة   : جديد  مسير  تعيين 
لبطاقة  حاملة  الرامي  الكبيرة 
للشركة  مسير   X325562 التعر ف 

ملدة غير محددة.
المبط  بمكتب  اإليداع  تم 
بتار خ  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

14 مارس 2022 تحت رقم 7656.
117 P

FIDUCIAIRE ABDOU

 NS UNIVERSAL FRECH
MEAT AND FOOD

SARL AU
في حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2022 مارس   4  
ش.م.م  محدودة  مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :
 NS UNIVERSAL : اإلسم التجاري
 FRECH MEAT AND FOOD SARL

.AU
املواد  تجارة   : االجتماعي  الهدف 

الغذائية العامة.
تاجر جزار بالجملة )تاجر اللحوم 

الحمراء والبيماء بالجملة(.
درهم   100.000  : املال  ررس 
درهم   100 حصة   1000 إلى  مقسم 

للحصة الواحدة، مقسمة كاآلتي :
السيد نبي6 صابر : 1000 حصة.

االنبعاث  حي   : االجتماعي  املقر 
زنقة عي الحياه الرقم 283 سال.
التسيير : السيد نبي6 صابر.
املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  سج6  تحت  بسال  االبتدائية 

.35653
بمثابة مقتطف وبيان

118 P

FIDUHAS

حي السالم بلوك 14 رقم 162 سيدي سليمان

OUASSIM NABIL SERVICES
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي حرر بسيدي 
سليمان في 11 مارس 2022، واملودع 
القوانين  وضعت  قد  منه،  رص6 
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 
خصائصها  الوحيد  الشر ك  ذات 

كالتالي :

 OUASSIM NABIL  : التسمية 
.SERVICES

اهداف الشركة : تحول رموال.
املقر االجتماعي : حي املنارة III رقم 

204 سيدي سليمان.
تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها بالسج6 التجاري.
الررسمال : 10.000 درهم مقسمة 
درهم   100 فئة  من  حصة   100 إلى 

مقسمة كالتالي :
 10.000  : احمد  لكر م  السيد 

درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد لكر م احمد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
المبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 
2022 رقم  22 مارس  سليمان بتار خ 

.2022/62
119 P

MEMOPROM
السج6 التجاري رقم : 536017
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى   -  I
السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 
2 مارس  بتار خ  بالدارالبيماء  موثقة 
املهدي  السيد  من  ك6  قام   ،2022
محمد  والسيد  جوطي  طاهري 
األسا�سي  القانون  بوضع  وحميدو، 
والخصائص  املميزات  ذات  لشركة 

التالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

املسؤولية املحدودة.
.»MEMOPROM« : التسمية

البيماء،  الدار   : االجتماعي  املقر 
 ،8 الطابق  الزرقطوني،  شارع   ،59

رقم 24.
: يتمث6 غرض  الغرض االجتماعي 

الشركة في ما يلي :
اإلنعاش العقاري.

الكراء،  البيع،  الشراء،  االقتناء، 
األخذ باإليجار لجميع األرا�سي املبنية 
رو الغير مبنية وكذلك جميع العقارات 

املتواجدة في املغرب.
الرفع من قيمة األرا�سي )عن طر ق 

وإعدادها  للتجهيز  التجزئة  عمليات 

املعدة  املباني  جميع   وتشييد  للبناء 

للصناعة  للمهن،  للتجارة،  للسكن، 

او ري استغالل آخر(.

بامللكية  بيعها  العقارات،  تحو 6 

املشتركة في شك6 تجزئات رو وحدات، 

وكذلك تسييرها عن طر ق الكراء.

االستشارة والسمسرة في العقار.

الغير  رو  املباشرة  املساهمة 

مباشرة، كيفما كان شكلها، في نشاط 

الشركة.

جميع عمليات الشراكة رو غيرها، 

مع شركات هدفها شراء، بيع، تشييد، 

إبرام الصفقات، إدارة، كراء وتسيير  

العقارات.

العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 

التجار ة، املنقولة، العقار ة، واملالية 

غير  رو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

باألغراض  كليا  رو  جزئيا  مباشرة، 
رخرى  بأغراض  رو  الذكر  السالفة 

مشابهة رو مرتبطة.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسج6 التجاري.

 20.000  : االجتماعي  الررسمال 

بقيمة  حصة   200 إلى  مقسمة  درهم 

مقسمة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء حسب الحصص التالية :

 : جوطي  طاهري  املهدي  السيد 

100 حصة.

 100  : وحميدو  محمد  والسيد 

حصة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ك6  من  ديسمبر   31 إلى   يناير  فاتح 

سنة.

األسا�سي  القانون  عين   : التسيير 

ملدة  للشركة  مشتركين  كمسيرين 

املهدي  السيد  من  ك6  محدودة  غير 

محمد  والسيد  جوطي  طاهري 

وحميدو.

املسؤولية  ذات  الشركة  تكون 

ملزمة   »MEMOPROM« املحدودة 

بأي  اإلدالء  ودون  األحوال  جميع  في 

إذن، كما يلي :

الفردي  االجتماعي  بالتوقيع 
رو  جوطي  طاهري  املهدي  للسيد 

للسيد محمد وحميدو،
لك6  املشترك  البنكي  بالتوقيع  رو 
جوطي  طاهري  املهدي  السيد  من 

والسيد محمد وحميدو.
األرباح : من األرباح الصافية وبعد 
تخصم  السابقة،  الخسارات  خصم 
)1/20 على األق6 لتأسيس االحتياطي 
إشارة  رهن  يوضع  والباقي  القانوني 

الجمعية العمومية.
مللف  القانوني  اإليداع  تم   -  II
للدار  التجار ة  باملحكمة  التأسيس 
للبيماء بتار خ 14 مارس 2022 تحت 

رقم 817435.
مسجلة  الشركة   : التسجي6   -  III
البيماء  للدار  التجاري  بالسج6 

تحت رقم 536017.
من رج6 النسخة واإلشارة

املسير

120 P

.BER.HADI
SCI

الشركة املدنية العقار ة
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى   -  I
السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 
2 فبراير  موثقة بالدارالبيماء بتار خ 
2022، فإن الجمع العام الغيرالعادي 
العقار ة  املدنية  بالشركة  للشركاء 
»BER.HADI. SCI«، مقرها اإلجتماعي 
رنفا،  شارع   ،171 بالدارالبيماء، 
التجاري  بالسج6  املعار ف، مسجلة 
بالدار البيماء تحت الرقم التحليلي 

200835، قرر ما يلي :
الهادي  عبد  السيد  وفاة  معاينة 

برادة.
من  الشركة  ررسمال  في  الز ادة 
درهم   104.000 إلى  درهم   100.000
جديدة  الفوائد  حصص   40 بخلق 
تكتتب  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 
تدفع  اإلكتتاب  عند  كلها  وتحرر 
تقسيم  الستحالة  نظرا  وذلك  نقًدا، 
ملك  في  كانت  التي  الفوائد  حصص 

املرحوم السيد عبد الهادي برادة.
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الفوائد  حصص   40 توزيع 
بين  الررسمال  في  الز ادة  تمث6  التي 
الشر كة التي الزالت على قيد الحياة 
برادة  الهادي  عبد  السيد  وورثة 

وبالتالي تغيير القانون األسا�سي.
توزيع 1040 حصص الفوائد التي 
تكون الررسمال بين الشركاء األحياء، 
ورثة السيد عبد الهادي برادة وبالتالي 

تغيير القانون األسا�سي.
برادة،  اناس  محمد  السيد  تعيين 
نزهة  السيدة  برادة،  فاتن  السيدة 
برادة والسيدة اسماء برادة كمسيرين 
جدد ملدة غير محدودة عوض املسير 
اإلجتماعي  التوقيع  مع  املتوفى، 

والبنكي.
القانون  من   12 الفص6  تغيير 

األسا�سي.
إعادة صياغة القانون األسا�سي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
للدار  التجار ة  املحكمة  ضابطة 
2022 تحت  4 مارس  البيماء بتار خ 

رقم 815500.
من رج6 النسخة واإلشارة

التسيير

121 P

ORO - MECANICA 
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

فتح فرع
رسمي  عقد  بمقت�سى   -  I
حسني  نزهة  األستاذة  تلقته 
البيماء  بالدار  موثقة  السنو�سي 
قرر   2022 مارس  فاتح  بتار خ 
للشركاء  العادي  غير  العام  الجمع 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بالشركة 
ررسمالها   »ORO-MECANICA«
مقرها  درهم،    120.000.000
الطر ق  البيماء،  بالدار  اإلجتماعي 
الصناعي،  الحي   ،1029 الثالثية 
بالسج6  مسجلة  معروف،  سيدي 
الرقم  البيماء تحت  بالدار  التجاري 

التحليلي 76103 ما يلي :
فتح فرع للشركة بالدار البيماء، 
كندي  شارع  زاو ة  ا،  عمارة  م49، 
عين  حي  األطلنطي،  املحيط  وشارع 
 SUCCURSALE« الذئاب، تحت إسم

.»ORO-MECANICA 1

الحجوجي  عز ز  السيد  تعيين 

كمدير للفرع مع  تحديد صالحياته.

القانوني باملحكمة  - تم اإليداع   II

مارس   15 بتار خ  للرباط،  التجار ة 

.2022
من رج6 النسخة واإلشارة

املسير

122 P

LEGACY 
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

فتح فرع
بمقت�سى عقد رسمي تلقته    -I

السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 

بتار خ البيماء  بالدار   موثقة 

العام  الجمع  قرر   2021 نوفمبر   5  

ذات  بالشركة  للشركاء  العادي  الغير 

 »LEGACY« املحدودة  املسؤولية 
مقرها  درهم،   1.100.000 ررسمالها 

يعقوب  حي  بالرباط،  اإلجتماعي 

املنال،  مركب  املنزه،  حي  املنصور، 
امللكية  املسلحة   القوات  زاو ة شارع 
مسجلة   ،5 و   4 رقم  املسيرة،  وشارع 

بالسج6 التجاري للرباط  تحت الرقم 

التحليلي 83633 ما يلي :

املركز  بالرباط،  للشركة  فتح فرع 

مح6  الرباط،  كاليري  البي6  التجاري 
شارع  األر�سي،  الطابق   ،R13.1 رقم 

محمد السادس )سابقا طر ق زعير(، 

 LEGACY« إسم  تحت  السوي�سي، 

،»SUCCURSALE 5
طارق  محمد  السيد  تعيين 

تحديد  مع   للفرع  كمدير  الحجوجي 

صالحياته .

 : التجار ة  العالمة  إلحاق 

واجهة  في   »RAFINITY RABAT 3«

املح6 التجاري الكائن بالرباط، املركز 

مح6  الرباط،  كاليري  البي6  التجاري 
شارع  األر�سي،  الطابق   ،R13.1 رقم 

محمد السادس )سابقا طر ق زعير(، 

إشهار ة،  لوحة  رية  في  و  السوي�سي، 

فواتير،   : تجار ة  رو  إدار ة  وثيقة 

سندات التسليم، سندات الطلبات، 

إلخ.....

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -II
مارس   8 بتار خ  للرباط،  التجار ة 

.2022
من رج6 النسخة واإلشارة

املسير

123 P

LEGACY 
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

فتح فرع
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى   -  I
السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 
 28 بتار خ  البيماء  بالدار  موثقة 
الغير  العام  الجمع  قرر   2022 يناير 
ذات  بالشركة  للشركاء  العادي 
 »LEGACY« املحدودة  املسؤولية 
مقرها  درهم،    1.100.000 ررسمالها 
يعقوب  حي  بالرباط،  اإلجتماعي 
املنال،  مركب  املنزه،  حي  املنصور، 
امللكية  املسلحة   القوات  زاو ة شارع 
مسجلة   ،5 و   4 رقم  املسيرة،  وشارع 
بالسج6 التجاري للرباط  تحت الرقم 

التحليلي 83633 ما يلي :
 ،4٫2 بالرباط،  للشركة  فرع  فتح 
مالك،  امام  شارع  زعير،  طر ق 
ميكا  التجاري  املركز  السوي�سي، 
إسم  تحت   ،106 رقم  مح6  مول، 

،»LEGACY SUCCURSALE 6«
طارق  محمد  السيد  تعيين 
تحديد  مع  للفرع  كمدير  الحجوجي 

صالحياته.
القانوني باملحكمة  - تم اإليداع   II
مارس   8 بتار خ  للرباط،  التجار ة 

.2022
من رج6 النسخة واإلشارة

املسير

124 P

COTRADE DUSSARD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد
ررسمالها 100.000 درهم

2، زنقة جمي6 صدقي زوهاوي، 
القنيطرة

تغيير اسم الشركة

بتار خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
املساهم  قرر   ،2022 فبراير   28
املدعوة  للشركة  الوحيد 
شركة   »COTRADE DUSSARD«
بمساهم  محدودة  مسؤولية  ذات 
درهم،   100.000 ررسمالها  وحيد، 
مقرها االجتماعي بالقنيطرة، 2، زنقة 

جمي6 صدقي زوهاوي، ما يلي :
الذي  الشركة  اسم  تغيير   -  1
شركة   »LENARA AFRICA« رصبح 
بمساهم  محدودة  مسؤولية  ذات 
 COTRADE« عن  عوضا  وحيد 
مسؤولية  ذات  شركة   »DUSSARD

محدودة بمساهم وحيد.
النظام  من   4 الفص6  تغيير   -  2

األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  المبط 
 2022 مارس   21 بتار خ  بالقنيطرة 

تحت رقم 90792.
للنسخ والنشر

125 P

CUISIN AFFAIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد
ررسمالها 100.000 درهم

21، شارع ابن ياسين، الطابق 
الثاني، الدار البيماء

املصادقة على بيع الحصص 
االجتماعية

تغيير الشك6 القانوني للشركة
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
8 مارس 2022، قرر املساهم الوحيد 
 CUISIN AFFAIRES للشركة املدعوة
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 ررسمالها  وحيد،  بمساهم 
بالدار  االجتماعي  مقرها  درهم، 
ياسين،  ابن  شارع   ،21 البيماء، 

الطابق الثاني، مايلي :
1 - املصادقة على بيع 550 حصة 
كانت  التي  االجتماعية  الحصص  من 
لفائدة  عنتر،  عادل  السيد  ملكية  في 
شخص  في   2AMF SARL الشركة 

ممثلها القانوني السيد عادل عنتر.
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2 - قبول الشركة 2AMF SARL في 

شخص ممثلها القانوني السيد عادل 

عنتر كمساهم جديد بالشركة.

للشركة  القانوني  الشك6  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بمياهم 

مسؤولية محدودة.

عنتر  عادل  السيد  احتفاظ 

للتعر ف  الوطنية  للبطاقة  الحام6 
كمسير  بمهامه   PL 813227 رقم 

للشركة ملدة غير محدودة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجار ة  باملحكمة  المبط 

البيماء بتار خ 14 مارس 2022 تحت 
رقم 817484.

للنسخ والنشر

126 P

PARA IDRISSI
SARL AU

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بفاس  مسج6   2022 فبراير   21  

تأسيس  تم   2022 فبراير   23 بتار خ 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص  وذات  الوحيد  الشر ك 

التالية :

.PARA IDRISSI : التسمية

 1 رقم  متجر   : االجتماعي  املقر 

القرو ين  تجزئة   E2-700 رقم  قطعة 

طر ق عين الشقف فاس.

تجارة   : االجتماعي  املوضوع 

طبية  وشبه  صيدلية  شبه  املنتجات 

بالتقسيط.
ررس املال : 100.000 درهم مقسم 

100 درهم  1.000 حصة من فئة  إلى 

وحيد  لشر ك  مسندة  واحدة  لك6 

السيدة  إلى  مسندة  حصة   1.000  :

هجر ادري�سي اسباعي.

هجر  السيدة   : الوحيد  املساهم 

لبطاقة  الحاملة  اسباعي  ادري�سي 

.CD320624 التعر ف الوطنية رقم

هجر  السيدة   : الوحيد  املسير 

لبطاقة  الحاملة  اسباعي  ادري�سي 

.CD320624 التعر ف الوطنية رقم

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 

تحت   2022 مارس   15 بتار خ  بفاس 
 : التجاري  السج6  رقم   1363  : رقم 

.71823
بالتلخيص

127 P

STE MA  MEDINA
SARL

تم بتار خ 28 يناير 2022 اجتماع 

النقاط  بموجبه  حدد  استثنائي  عام 

اآلتية :

إلى  االجتماعي  الهدف  توسيع   -  1

العنصر التالي :

االستيراد والتصدير.

لتصبح ألنشطة على النحو التالي :

املصنوعة  املنتجات  وبيع  شراء 

يدو ا لألثاث والزخرفة والنسيج.

االستيراد والتصدير.

للشركة  الرئي�سي  املقر  نق6   -  2

 2 العمارة   GH1 ب  سابقا  الكائن 

إلى  مراكش  مرجان  ديور   3 املح6 

الطابق   16 املح6   : الجديد  العنوان 
ديور  حي   4 العمارة   GH5 األر�سي 

مرجان طر ق الدار البيماء مراكش.

ثانيا : تم االيداع القانوني يوم 25 

التجار ة  املحكمة  لدى   2022 فبراير 

بمراكش تحت رقم 133293.

128 P

STE JADLIN PRODUCTIONS
SARL

اجتماع   2022 يناير   3 بتار خ  تم 

النقاط  بموجبه  حدد  استثنائي  عام 

اآلتية :

نق6 املقر الرئي�سي للشركة الكائن 

األر�سي  الطابق   3 رقم  باملح6  سابقا 
إلى  مراكش  غانم  سيدي   157 رقم 
العنوان الجديد : تجزئة املسار 2 رقم 

الجناح   1 الشقة  الثالث  الطابق   76

ب طر ق اسفي مراكش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   2 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 132480.

129 P

 S.G COMMERCE
تأسيس شركة

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 

بتار خ   املنعقد  التأسي�سي 

 S.G 07/02/2202 تم تأسيس شركة

COMMERCE باملواصفات التالية :

 STE S.G.  : التسمية 

.COMMERCE

عنوان املقر االجتماعي : مح6 رقم 

9 زنقة 5 حي املرجة واد فاس فاس.

 100.000  : مبلغ ررسمال الشركة 

بقيمة  1000 حصة  درهم مكون من 

100 للحصة الواحدة.

340- حصة للسيد صباني هشام 

الساكن ب رقم 14 تجزئة بنعلي عبد 

هللا املرجة  فاس.

330- حصة للسيد صباني ادريس 

بنعلي حي  14 تجزئة  الساكن ب رقم 

التازي  فاس.

نور  صباني  للسيد  حصة   -330

الدين الساكن ب رقم 53 زنقة الر ف 

اجنان بوعنان سيدي بوجيدة  فاس.

في مواد  - مقاول   : الشركة  غرض 

الكهرباء.

-التجارة املختلفة.  

- االستيراد و التصدير.

التسيير : للسيد صباني هشام.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسج6 التجاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس   التجار ة  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت   16/03/2022 بتار خ 

1393 و تم تسجي6 الشركة بالسج6 

التجاري تحت رقم 71853.

130 P

 LE TRESOR TRAVAUX DIV

NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إنشاء  شركـــة
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

21 فبراير 2022 ومسجلة بالرشيدية، 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

تتــلخــــــــص  املحدودة  املسؤولية  ذات 

في ما يلي :

  LE TRESOR  : التسميــة 

.TRAVAUX DIV NEGOCE SARL

التمو ن    : االجتماعي  الهدف 

األجهزة  بيع  املختلفة،  األشغال 

االلكترونية.

بتجزئة  مررب   : االجتماعي  املقر 

البلدية رقم 295 الرشيدية.

ررسمال الشركة : 100.000 درهم 

التسيير : السيدة ايت العربي نادية 

.U108402 رقم البطاقة الوطنية

 15747 رقم  التجاري  سج6 

باملحكمة االبتدائية بالرشيدية.

131 P

AMBIANCE BUSINES
شركة محدودة املسؤولية

ررسمال اجتماعي : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 12، زنقة ابن 

هالل، الطابق األر�سي 20100 

راسين، الدار البيماء

تفو ت حصص اجتماعية وتعيين 
مسير

تلقاها  توثيقية  عقود  بمقت�سى 

بالدار  موثق  درنوني،  طارق  األستاذ 

البيماء، املؤرخة في 2 ديسمبر2021.

هند  الحياني  السيدة  فوتت 

حصصها االجتماعية املتمثلة في 500 

حصة التي تمتلكها بشركة رومبيونس 

بيزنيس ش.م.م. للسيد حو ال حيدر.

الحياني  السيدة  استقالة  تمت 

للشركة  كمسيرة  مهامها  من  هند 

كمسير  حيدر  حو ال  السيد  وتعيين 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
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لشركة  القانونية  الصبغة  تغيير 
رومبيونس بيزنيس إلى شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشر ك الوحيد.
حيدر  حو ال  السيد  فوت 
حصصه االجتماعية املتمثلة في 500 
حصة التي يمتلكها بشركة رومبيونس 
بيزنيس ش.م.م. مع الشر ك الوحيد، 

للسيد وعزان علي.
القانونية  الصبغة  تغيير  تم 
إلى شركة  بيزنيس  رومبيونس  لشركة 

محدودة املسؤولية.
تلتزم الشركة في جميع العقود التي 
للمسيرين  املشترك  بالتوقيع  تخصها 
وعزان  والسيد  حيدر  حو ال  السيد 

علي.
بالسج6  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجار ة  للمحكمة  التجاري 
بتار خ  396515 رقم  تحت   البيماء 

8 ديسمبر 2021.
132 P

ديوان األستاذ طارق درنوني
موثق

Sté VIALLON IMMOBILIER 
 SARL AU 

شركة »فيالون العقار ة«
شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشر ك الوحيد
ديوان  تلقاه  عقد  بمقت�سى 
بالدار  موثق  درنوني  طارق  األستاذ 
البيماء بتار خ 29/11/2021، وهب 
لفائدة  العز ز  عبد  العلمي  السيد 
السيد العلمي محمد، 87,50حصص 
»فيالون  شركة  في  يملكها  التي 
العقار ة« شركة محدودة املسؤولية.

و على إثر هذا تم التقسيم الجديد 
للشركة،  االجتماعي  للررسمال 

رصبحت الحصة كالتالي :
بنسبة  محمد  العلمي  السيد   -

1000 حصة اجتماعية 
القانونية  الصبغة  تغيير  تم 
لشركة » فيالون العقار ة » إلى شركة 
الشر ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

محمد  العلمي  السيد  تعيين  تم 
»فيالون  لشركة  وحيد  كمسير 

املسؤولية  محدودة  شركة  العقار ة« 

ذات الشر ك الوحيد.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 املحكمة التجار ة للدار البيماء في :

12/07/ 2021 تحت الرقم 142035.
للخالصة و البيان

األستاذ طارق درنوني

133 P

ديوان األستاذ طارق درنوني

موثق

 STE LAHLOU CUISINE 

 SARL
شركة »لحلــو كـو ـز ـن«

شركة محدودة املسؤولية

ديوان  تلقاه  عقد  بمقت�سى 

بالدار  موثق  درنوني  طارق  األستاذ 

وهب   01/02/2022 بتار خ  البيماء 

 4500 شكيب   محمد-  لحلو  السيد 

في  يملكها  التي  اجتماعية،  حصص 

شركة »لحلو كو ز ن« شركة محدودة 

لحلو  السيد  ألبنائه   ، املسؤولية 

محمد، السيد لحلو يوسف والسيدة 

حصة   )1500( بنسبة  ابتسام  لحلو 

بقيمة  منهم،  واحد  لك6  اجتماعية 

قدرها 450.000 درهم.

و على إثر هذا تم التقسيم الجديد 

للشركة،  االجتماعي  للررسمال 

رصبحت حصة ك6 واحد كالتالي:  

السيد لحلو محمد شكيب بنسبة 

19500 حصة اجتماعية 

 1500 بنسبة  السيد لحلو محمد 

حصة اجتماعية

بنسبة   ابتسام  لحلو  السيدة 

1500 حصة اجتماعية

بنسبة   مر م  بوعزاوي  السيدة 

6000 حصة اجتماعية

السيد لحلو يوسف بنسبة 1500 

حصة اجتماعية 

حصة    30000 املجمــــوع 

اجتماعية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

في  البيماء  للدار  التجار ة  املحكمة 

15/03/2022 تحت الرقم 817759 .
للخالصة و البيان

األستاذ طارق درنوني

134 P

ديوان األستاذ طارق درنوني

موثق

 SOCIETE IMMOBILIERE

ADOLPHE ROGER SARL
الشركة العقار ة ردولف روجي

شركة محدودة املسؤولية

ديوان  تلقاها  عقود  بمقت�سى 

بالدار  موثق  درنوني  طارق  األستاذ 

تم   02/03/2022 بتار خ  البيماء 

»ردولف روجي«  املسمى  امللك  تحو 6 
زنقة   20 البيماء،  الدار  في  الكائن 
الرسم  ذي  وازيس،  زنقة  بان،  لي  دي 

اسم  في   C/20896 عدد:  العقاري 

الشركة العقار ة ردوف روجي.

من  الشركة  ررسمال  رفع  تم 

  7.871.000 إلى  درهم   100.000

درهم.

الكر م  عبد  الحراق  السيد  وهب 

التي  اجتماعية،  حصص   38.855

ردولف  العقار ة  »الشركة  في  يملكها 

 ، املسؤولية  محدودة  شركة  روجي« 

ألبنه السيد الحراق عثمان.

تم تغيير النظام الداخلي للشركة.

و على إثر هذا تم التقسيم الجديد 

للشركة،  االجتماعي  للررسمال 

رصبحت حصة ك6 واحد كالتالي :  

الكر م  عبد  الحراق  السيد   -

بنسبة 39.355 حصة اجتماعية 

بنسبة   عثمان  الحراق  السيد   -

39.355 حصة اجتماعية

حصة   78.710 املجمــــوع 

اجتماعية 

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

في  البيماء  للدار  التجار ة  املحكمة 

18/03/2022 تحت الرقم 817827 
للخالصة و البيان

األستاذ طارق درنوني

135 P

VROOM IMMOBILIER
SARL AU

املؤرخ  العام  الجمع  بمقت�سى 
شركاء  قرر   2022 مارس   15 بتار خ 
شركة فرووم ايموبيلي املسجلة تحت 
رقم 134729 السج6 التجاري بتمارة 

التعديالت التالية :
من   : اجتماعية  حصص  بيع   -  1
السيد  إلى  محمد  العر  السيد  طرف 

ميلودي رشيد 500 حصة.
رشيد  ميلودي  السيد  تعيين   -  2

املسير الوحيد للشركة.
القانوني  الشك6  تعدي6   -  3
للشركة من شركة محدودة املسؤولية 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

الشر ك الوحيد.
األسا�سي  القانون  تحيين   -  4

للشركة.
باملحكمة  المبط  كتابة  لدى  تم 
مارس   22 بتار خ  تمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 7733.
136 P

BMO SHIP
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2022 فبراير   14 بتار خ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املسؤولية  ذات  شركة  املحدودة 

املحدودة بشر ك وحيد .
اآلالت  نق6   : االجتماعي  الهدف 

واملعدات ومواد البناء.
البناء ورعمال متنوعة.

ررسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
بكر م محمد : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
شقة  األبطال  شارع   ،15  : املقر 

رقم 4 ركدال الرباط.
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املسير : بكر م محمد.
 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.158839
137 P

BRIGHT CLICK
SARL

RC : 158883
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2022 مارس   3

ذات مسؤولية محدودة.
 BRIGHT CLICK  : التسمية 

.SARL
الهدف : استشارات إلدارة ورعمال 

الشركات.
وشبكات  االتصاالت  رعمال 

الحاسوب.
حلول  وتسو ق  وإنتاج  تصميم 
القيمة  ذات  املعلومات  تكنولوجيا 

املمافة.
رعمال مختلفة.

البيتات   39 مجموعة   2  : املقر 
يعقوب املنصور الرباط.

الررسمال : 80000 درهم.
املسير : عمر اعبيد، رشيد بايكة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
مارس   22 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123187.
138 P

أولينا ديسطربيسيون
OLENA DISTRIBUTION

تأسيس
بالدار  مؤرخ  بمقت�سى عقد عرفي 
تم   2022 فبراير   16 بتار خ  البيماء 

تأسيس شركة خاصياتها كما يلي :
التسمية : رولينا ديسطربيسيون.

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 
مسؤولية محدودة.

املقر االجتماعي : 26، شارع مرس 
3، الدار  2، شقة  السلطان، الطابق 

البيماء.
للمواد  بالجملة  تاجر   : الهدف 
ومستحمرات  صيدالنية  الشبه 
التجمي6  ومواد  والنظافة  التجمي6 

والحالقة.

استيراد وتصدير وتسو ق وتمثي6 
وتعبئة  وإنتاج  وتوزيع  وتجارة 
املنتجات  رنواع  جميع  ومعالجة 
ومستحمرات  صيدالنية  الشبه 
ومنتجات  ومشتقاتها  التجمي6 
وكذلك  والنظافة  والصحة  التجمي6 
جميع الخدمات والتكو ن ذي الصلة.
شبه  بعالم  يتعلق  نشاط  ري 
التجمي6  ومستحمرات  الصيدلة 
الحالقة، حمام،  والتجمي6، صالون 

سبا، مؤسسة التجمي6.
بجميع  القيام  إجمالي  وبشك6 
رو  مباشر  بشك6  املتصلة  العمليات 

غير مباشر بالهدف اعاله.
في  محدد   : االجتماعي  الررسمال 
1.000.000 درهم مقسم إلى 10.000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
بنسبة  نقدا  مدفوعة  الواحدة 
للشر كين بالكام6  وخصصت   25% 

كما يلي :
شركة رولينا : 6.700 حصة.

 3.300  : اغياتي  بشرى  السيدة 
حصة.

التسيير : تسير الشركة وملدة غير 
من  املطلقة  الصالحيات  مع  محددة 
الحاملة  اغياتي،  وفاء  السيدة  طرف 
 BE599597 رقم  الوطنية  للبطاقة 
انفا،  رليزيي،  ممر   ،6 برقم  الساكنة 

الدار البيماء.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
بالسج6  الشركة  تسجي6  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  التجاري 
مارس   21 بتار خ  البيماء  بالدار 

2022 تحت رقم 537007.
من رج6 التلخيص واإلشهار

املسيرة

139 P

أولينا
OLENA
تأسيس

بالدار  مؤرخ  بمقت�سى عقد عرفي 
تم   2019 يناير   2 بتار خ  البيماء 

تأسيس شركة خاصياتها كما يلي :

التسمية : رولينا.
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة لشر ك وحيد.
عين  زنقة   ،8  : االجتماعي  املقر 

الشفاء، بوركوني، الدار البيماء.
بالجملة  تاجر   : الهدف 
صيدالنية  الشبه  للمستحمرات 
والنظافة  التجمي6  ومستحمرات 

ومنتجات التجمي6 والحالقة.
وتسو ق  وتصدير  استيراد 
وتعبئة  وإنتاج  وتوزيع  وتجارة  وتمثي6 
املنتجات  رنواع  جميع  ومعالجة 
ومستحمرات  صيدالنية  الشبه 
ومنتجات  ومشتقاتها  التجمي6 
وكذلك  والنظافة  والصحة  التجمي6 
جميع الخدمات والتكو ن ذي الصلة.
شبه  بعالم  يتعلق  نشاط  ري 
التجمي6  ومستحمرات  الصيدلة 

والتجمي6.
سبا،  حمام،  الحالقة،  صالون 

مؤسسة التجمي6.
بجميع  القيام  إجمالي  وبشك6 
مباشر بشك6  املتصلة   العمليات 

رو غير مباشر بالهدف اعاله.
في  محدد   : االجتماعي  الررسمال 
 1.000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
وخصصت  نقدا  مدفوعة  الواحدة 
السيدة  الوحيد  للشر ك  بالكام6 

وفاء اغياتي.
التسيير : تسير الشركة وملدة غير 
من  املطلقة  الصالحيات  مع  محددة 
وفاء  السيدة  الوحيد  الشر ك  طرف 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  اغياتي، 
 ،6 برقم  الساكنة   BE599597 رقم 

ممر رليزيي، انفا، الدار البيماء.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
بالسج6  الشركة  تسجي6  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار البيماء بتار خ 15 يناير 2019 

تحت رقم 421365.
من رج6 التلخيص واإلشهار

املسيرة
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 SOCIETE VISION AVIATION
PRIVEE

 SOCIETE A RESPONSABILIE
LIMITEE A  ASSOCIE UNIQUE
 SIEGE SOCIAL : RIYADH, HAY

 MUHAMMEDIA TAKHASSOSI
 ROAD CROISEMENT AVENUE

AL IMAM
RC : 1010612101

الوحيد  املساهم  قرار  على  بناء 
2022 قرر املساهم  17 مارس  بتار خ 
 STE لشركة  فرع  فتح  الوحيد 
 VISION AVIATION PRIVEE

بالخصائص التالية :
 VISION PRIVATE  : التسمية 

.AVIATION MORROCO
شارع   ،400  : االجتماعي  املقر 
الطابق   ،5 شقة  الثاني،  الحسن 

الثاني، ديور الجامع، الرباط.
فرع  هدف   : االجتماعي  الهدف 
خارجه  رو  املغرب  داخ6  الشركة 

لحسابها رو لحساب اآلخر ن.
مقاول ونق6 الركاب.

مقاول نق6 البمائع والبريد.
واإلشراف  وصيانة  إنشاء 
النق6  في تشغي6 خدمات  واملساعدة 
لنق6  العالم  رنحاء  جميع  في  الجوي 

االشخاص والبريد.
رنواع  جميع  على  اإلشراف 
النق6  خدمات  بواسطة  البمائع 

الجوي.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
والسيد  الحركان  حمد  منصور  االله 

يونس بنبوعزة مسيران للشركة.
بتوقيع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 
حمد  منصور  االله  عبد  السيد 
الحركان رو السيد يونس بنبوعزة ملدة 

غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتار خ بالرباط  التجار ة   باملحكمة 

22 مارس 2022 تحت رقم 123189 
بالسج6  الشركة  فرع  تقييد  وتم 
بتار خ   158885 رقم  تحت  التجاري 

22 مارس 2022.
وهذا بمثابة ومقتطف وبيان

141 P
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INTERJID

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد

ررسمالها : 100.000 درهم

تأسيس
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط   2022 يناير   27

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية :

اسم  الشركة  تحم6   : التسمية 

.INTERJID SARL AU

العمارة   ،8 رقم   : االجتماعي  املقر 

لوكيلي،  احمد  موالي  زنقة   ،30

حسان، الرباط.

مواد  بيع  البمائع،  نق6   : الهدف 

البناء، االستيراد والتصدير.

بمبلغ  حدد   : الشركة  مال  ررس 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

 100 الواحدة  الحصة  قيمة  حصة 

املجيد  عبد  السيد   : يمتلكها  درهم، 

العزري.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابتداء من تار خ تسجيلها في 

السج6 التجاري.

السيد   : الشركة  يسير   : التسيير 

عبد املجيد العزري.

سجلت الشركة بالسج6 التجاري 

للمحكمة التجار ة بالرباط تحت رقم 

.158653 :
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SN SPA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد

ررسمالها : 100.000 درهم

تأسيس
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  بتمارة   2022 مارس   7

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية :

اسم الشركة  تحم6   :  التسمية 

.SN SPA SARL AU 
حي   ،1 رقم   : االجتماعي  املقر 

 ،6 سكتور   ،5 رقم  العمارة  املعمورة 

تمارة.

العناية  خدمات   : الهدف 

والتجمي6، بيع مستحمرات العناية 

والتجمي6.
بمبلغ  حدد   : الشركة  مال  ررس 

 1000 على  مقسمة  درهم   100.000

 100 الواحدة  الحصة  قيمة  حصة 
لحمور  السيدة  تمتلكها  درهم 

سكينة بقيمة : 1000 حصة.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابتداء من تار خ تسجيلها في 

السج6 التجاري.

: السيدة  : يسير الشركة  التسيير 

لحمور سكينة.
سجلت الشركة بالسج6 التجاري 

للمحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

.135783 :
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SOCIETE AGRO IMANE
SARL AU

تأسيس شركة
ررسمالها : 100.000 درهم

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بالرماني،   2022 8فبراير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية :

اسم  الشركة  تحم6   : التسمية 

 SOCIETE AGRO IMANE SARL

.AU

دوار   1 رقم   : االجتماعي  املقر 

الزحليكة  عمران  اوالد  الجبيليين 

الرماني.

تربية  زراعي،  استغالل   : الهدف 

املوا�سي.
بمبلغ  حدد   : الشركة  مال  ررس 

 1000 على  مقسمة  درهم   100.000

الواحدة  الحصة  قيمة  حصة 

مسه6   : السيد  يمتلكها  درهم   100

ابراهيم.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابتداء من تار خ تسجيلها في 

السج6 التجاري.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

مسه6 ابراهيم.

بالسج6  الشركة  تسجي6  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بمدينة الرماني تحت رقم 375.
ملخص للنشر واإليداع

املسير
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LINA ELEVATOR
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

8 فبراير 2022 بسال، قد تم تأسيس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحم6 الخصائص التالية :

.LINA ELEVATOR : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

متنوعة  رعمال   : االجتماعي  املقر 

رو بناء.

تصنيع وتجميع وصيانة املصاعد.

تاجر.

درهم   100.000  : املال  ررس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 ينة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.

الوئام  قطاع   : االجتماعي  املقر 

 14 رقم  الرفاعي  محمد  الحاج  زنقة 

لعيايدة سال.

العزري  السالم  عبد   : التسيير 

وزكر اء الجداد.
التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

بتار خ  35651 رقم  تحت   بسال 

17 مارس 2022.
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 STE AFRIC SMART

GENERATION

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد

مقرها االجتماعي : مركز الر اض 61 

زاو ة شارع اللة ياقوت ومصطفى 

املعاني رقم 69، الطابق الثاني 

الدارالبيماء

السج6 التجاري رقم : 455427

تعيين مسير جديد
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 

فبراير   11 بتار خ  العادي  الغير 

 AFRIC SMART لشركة   2022

ذات  شركة   ،GENERATION

وحيد،  بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

تقرر ما يلي :

السيد  استقالة  قبول 

مهام  من   ،FERCHICHI FAOUZI

السيد  وتعيين  الشركة  تسيير 

جديد  مسير   ،TALMOUST SAID

وتخو له  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

جميع الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

السج6  بالدارالبيماء  التجار ة 

التجاري رقم 455427.
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ETUDE MAITRE MOHAMED EL FAKIR

NOTAIRES

STE MMA INVEST

SARL

من  محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  الفقير،  محمد  االستاذ  طرف 

 ،2022 فبراير   10 بتار خ  بالقنيطرة 

لفائدة  محمد  االنواري  السيد  باع 

حصة   500 بناصر،  الخمالي  السيد 

اجتماعية بقيمة 50.000 درهم، التي 

تملكها في الشركة املسماة :

 ،STE MMA INVEST SARL

بالرباط  التجار ة  باملحكمة  مسجلة 

بالسج6 التحليلي رقم 142741.
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من  محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق  الفقير،  محمد  االستاذ  طرف 
 ،2022 فبراير   10 بتار خ  بالقنيطرة 
بناصر،  الخمالي  السيد  تعيين  تم 
 STE MMA INVEST مسير  بصفته 
باملحكمة  مسجلة  شركة   ،SARL
التحليلي  بالسج6  بالرباط  التجار ة 
تبعا الستقالة السيد   ،142741 رقم 

نبي6 االنواري.
بتار خ القانوني  اإليداع   تم 

 8 مارس 2022 تحت رقم 1614.
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 STE D-MAISON DE
L'IMMOBILIER

SARL
تاسيس شركة

بموجب  عقد رسمي حرر بمكتب 
موثقة  بوعالم،  صفاء  االستاذة 
تم   ،2020 يناير   18 في  بالقنيطرة 
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع 
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :
 D-MAISON DE  : شركة  االسم 

L’IMMOBILIER SARL، ش.م.م.
 : هو  الشركة  موضوع   : املوضوع 
جميع  وبيع  شراء  العقاري،  التطو ر 
العقارات،  جميع  بناء  العقارات، 
والهندسة  والخدمة  والتطو ر  البناء 

املدنية وجميع االعمال االخرى.
شراء وبيع جميع املعدات واملواد.

املعامالت  جميع  عامة،  وبصفة 
املالية  رو  الصناعية  او   التجار ة 
او املنقولة رو العقار ة التي قد تكون 
بالنشطة  مباشر  بشك6  مرتبطة 
رن  املحتم6  من  رو  رعاله  املذكورة 

تعزز تطو ر الشركة.
املقر االجتماعي : بالقتيطرة شارع 
شقة   25 عمارة  العز ز  عبد  موالي 

رقم 1.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
ماعدا  التجاري  السج6  في  تقييدها 
االج6  تمديد  رو  حالة ح6 مسبق  في 

املشار اليه في القانون االسا�سي.

درهم   100.000  : الراسمال 
مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 
درهم لك6 واحدة، كلها اكتتبت نقدا 
االكتتاب  عند  مجموعها  في  ودفعت 

وهي في اسم :
سارة داودي ... 500 حصة.

صوفيا داودي .. 500 حصة.
املجموع ... 1000 حصة.

يوسف  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  داودي 

محدودة.
البنكية  العمليات  يخص  فيما 
فان  الشركة  رمالك  وشراء  وبيع 
بالتوقيع  ملزمة  سيكون  االخيرة  هذه 

الفردي للسيد يوسف داودي.
السنة  تبدر   : االجتماعية  السنة 
في  وتنتهي  يناير  فاتح  في  االجتماعية 

31 ديسمبر.
تم االيداع القانون بكتابة المبط 
باملحكمة التجار ة بالقنيطرة، سج6 

التحلي6 رقم 63979.
الج6 الخالصة والبيان
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 STE PARA SHOP MAHAJ
SALA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : اقامة محاج سال 
عمارة رقم 1، متجر 4 شارع الحسن 

الثاني سال الجديدة سال
تكو ن شركة

مصحح  عرفي  عقد  بموجب 
تم   ،2022 يناير   17 بتار خ  االمماء 

االتفاق على ما يلي :
املسؤولية  ذات  شركة  تكو ن 

املحدودة تحت املميزات التالية :
 STE PARA SHOP  : التسمية 

.MAHAJ SALA SARL
مواد  بيع   : االجتماعي  الهدف 

ومستحمرات التجمي6 بالتقسيط.
املقر االجتماعي : اقامة محاج سال 
عمارة رقم 1، متجر 4 شارع الحسن 

الثاني سال الجديدة سال.

املدة الزمينة : 99 سنة تبتدئ يوم 
التجاري  بالسج6  الشركة  تسجي6 

تمديد  رو  املسبق  تفكيكها  ماعدا 

املدة.

الشركة  الشركاء  مد   : الراسمال 

بما يلي :

بمبلغ  شاكيري  ز نب  السيدة 

50.000 درهم.

بمبلغ  شاكيري  سمية  السيدة 

50.000 درهم.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيدة ز نب شاكيري التي تقيم برقم 

49 حي النهمة 1 اضافي الرباط.
رقم  الوطنية  البطاقة  رقم 

AA19050 ملدة غير محدودة.

الشركة مسيرة من طرف السيدة 

 49 ب  تقيم  التي  شاكيري  سمية 
رقم  الرباط،  اضافي   1 النهمة  حي 

رقم  الوطنية  التعر ف  البطاقة 

A685098 ملدة غير محدودة.

فاتح  من  تبتدر   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

 31 في  ستنتهي  عملية  سنة  رول 

ديسمبر  2022.

: تخصم %5  من  االرباح  تقسيم 

ارباح الشركة كاحتياج قانوني.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

سال،  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

تحت رقم 173 بتار خ 7 مارس 2022.
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STE KENI FOOD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة 32 رقم 894 

حي االرشاد القنيطرة

السج6 التجاري رقم : 37405 

القنيطرة

قف6  شركة
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 

 KENI FOOD لشركة  العادي  الغير 

تقرر ما يلي :

 KENI شركة  وتصفية  اغالق 

.FOOD SARL AU

من  ابتداء  الشركة  مصفي  ابراء 

31 ركتوبر 2021.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

90751 بتار خ 16 مارس 2022.
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STE CLEAN TOOLS JAMIL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 31 شارع الشهيد 

عبد السالم بن محمد شارع فال 

فلوري سابقا اقامة ر اض الز تونة 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون االسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر ك 

التالية :

 STE CLEAN TOOLS  : التسمية 

.JAMIL SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

شارع   31  : االجتماعي  املقرها 

الشهيد عبد السالم بن محمد شارع 

ر اض  اقامة  سابقا  فلوري  فال 

الز تونة القنيطرة.

مواد  بيع   : الشركة  موضوع 

التنظيف.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : رسند التسيير الى السيد 

ياسين جمي6.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
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التجاري  بالسج6  التقييد  تم 

بالقنيطرةن،  االبتدائية  باملحكمة 

17 مارس  بتار خ   ،64625 رقم  تحت 

.2022

151 P

STE SBAITI CARS

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2022 مارس   4 بتار خ  بالقنيطرة 

 SBAITI CARS شركة  تاسيس  تم 

ش.ذ.م.م. ذات الشر ك الوحيد.

 1 رقم  مكتب   : االجتماعي  املقر 

واد  زنقة   7 السماللي  اقامة  عمارة 

املخازن القنيطرة.

الهدف االجتماعي : كراء السيارات.

العمليات  ك6  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقار ة  التجار ة 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شانها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

التسيير رسند الى : السيد سبيطي 

محمد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

  100.000  : في مبلغ  راسمال حدد 

درهم مقسمة الى 1000 حصة بقيمة 

اكتتابها  سدد  للواحدة،  درهم   100

وتوزيعها كالتالي :

 1000  ... محمد  سبيطي  السيد 

حصة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة   

بالقنيطرة، وقيد بالسج6  االبتدائية 

التجاري بالقنيطرة تحت رقم 64663 

بتار خ 21 مارس 2022.
من رج6 املستخرج واالشارة

152 P

STE SEBOU BUREAU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 47 زنقة عمر ابن 
العاص اقامة اسماعي6 مكتب رقم 

4 القنيطرة
تأسيس شركة

مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون االسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشر ك 

التالية :
 STE SEBOU BUREAU : التسمية

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.
47 زنقة عمر   : املقرها االجتماعي 
مكتب  اسماعي6  اقامة  العاص  ابن 

رقم 4 القنيطرة.
لوازم  بيع   : الشركة  موضوع 
االجهزة  بيع  بالتقسيط،  املكتب 

املعلوماتية وتاجر.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : رسند التسيير الى السيد 
موالي عابد الوراري.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسج6  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 
رقم 64611، بتار خ 16 مارس 2022.
153 P

 STE BERCH TRV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر ك وحيد

في  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2022 مارس   16 بتار خ  القنيطرة 
االسا�سي  القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :

 STE BERCH TRV  : التسمية 
.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 
مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

الغرض : مقاول النق6 البمائع.
رعمال وتشييد مختلفة.

تاجر.
ربو  شارع   48  : االجتماعي  مقرها 
   2 ايمان  مكتب  اقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للواحدة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر من ك6 سنة.
القانون  االحتياطي   %  5  : االرباح 

والباقي بعد املداولة.
لتسيير  قانونيا  عين   : التسيير 

الشركة وملدة غير محدودة :
مراد البرش.

املحكمة  في  الشركة  تسجي6  تم 
بتار خ بالقنيطرة،   االبتدائية 
 16 مارس 2022، تحت رقم 64609.
154 P

 STE SKRINIA CAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بالرباط  مؤرخ  محمر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2022 مارس   23 بتار خ 
محدودة  لشركة  االساسية  القانين 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
املقر : رقم 2 زنقة عنبية ممر 11 

حي الر اض الرباط.
تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكو ن الشركة.
قدره  بما  راسمال  حدد   : راسمال 
 1000 على  مقسم  درهم   100.000
للواحدة،  درهم   100 بقيمة  حصة 
االجتماعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

االرباح  من     %  5 تؤخذ   : االرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

الحصص : السيد ايوب بوعز زي 

1000 حصة.

املجموع ... 1000 حصة.

من  الشركة  تدار   : التسيير 

غير  ملدة  مصلح  محمد  السيد  طرف 

محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجار ة  باملحكمة  المبط 

تحت رقم السج6 التجاري 158863.

155 P

 STE GOUJIL
 SARLAU

محرر عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظام  تكو ن  تم   ،2022 مارس   8 في 

املسؤولية  ذات  لشركة  رسا�سي 

وحيد   شر ك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :

  .GOUJIL  : التسمية

الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية :

مجبنة. 

محلبة .

كر بيري.

 17 املقر االجتماعي : مح6 رقم م 

بالطابق االر�سي  عمارة الدريسية  ما 

شاء هللا 4 الوفاق تماره .

  100.000 االجتماعي:  املال  ررس 

درهم مقسم إلى الف )1000( حصة 

قيمة ك6 واحدة مائة درهم 100.

عبد  السيد   تعيين  تم   : التسيير 

لبطاقة  الحاملة  كوجي6  الرحيم 

 .IA37799 رقم   الوطنية  التعر ف 

غير  وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة

امللف  وضع  تم  القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة المبط املحكمة  

السج6  رقم  تحت  بتمارة.  االبتدائية 

التجاري رقم 135813.

156 P
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STE ESPACE OPTIQUE BO
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

تاسيس شركة
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تاسيس شركة  تم   ،2022 يناير   14  

الشر ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ، مميزاتها كالتالي :

التسمية : اصباص وبتيك  ب.م ، 

ش..م.م.ش.و.

الشركة  من  الغرض   : الهدف 

اخصائي بصر ات النظارات.

املعامالت  جميع  رعم،  وبصورة 

التجار ة،  املنقولة،  وغير  املنقولة 

بشك6  املتعلقة  الصناعية  املالية، 

مباشر او غير مباشر بغرض الشركة 

او التي من املحتم6 ان تعزز تطو رها.
راسمال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

الجنسية،  مغر ب  بنشقرون  السيد 

حام6 لبطاقة التعر ف الوطنية رقم 

A729292، والقاطن بقطاع 8 بلوك 

ر رقم 5 حي الر اض الرباط.

باملحكمة    القانوني  االيداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بتمارة  االبتدائية 

السج6   598 رقم  تحت   2022

التجاري رقم 135775.

157 P

مكتب األستاذ شكيب رطوبي  )موثق(

 8 ، شارع الساقية الحمراء بطانة-سال

الهاتف:037-88-47-17/19

شركة لي فيرم شماعو  
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ررسمالها  100.000 درهم 

مقرها اإلجتماعي : تيفلت، نبو ة 3، 
رقم 60

 بيع حصص اجتماعية 
بمكتب  حرر  عقد  بمقت�سى 

بسال،  موثق  رطوبي،  األستاذ شكيب 

باعت   2021 يونيو    03 بتار خ 

للسيد  هال  الفهري  شماعو  السيدة 

شماعو الفهري طارق جميع حصصها

 100 فئة  من  حصة   500 وإجمالها   

درهم للحصة الواحدة و التي تمتلكها 

ب شركة ذات مسؤولية مــــــــــــــــــــحدودة » 
 100.000 لي فيرم شماعو« ررسمالها 

تيفلت،   : اإلجتماعي  مقرها  و  درهم 
نبو ة 3، رقم 60 . و عليه تقرر تغيير 

تغيير  و  للشركت  القانوني  الشك6 
الفصول 1، 3،6،7 و 14 من القانون 

األسا�سي.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

 08 بتار خ  بتيفلت  اإلبتدائية 
السج6  من   127 رقم   2022 مارس 

الكرونلوجي ، تحت رقم 353.
للخالصة و البيان 

األستاذ شكيب رطوبي 

158 P

STE ANWAR POID LOURD
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بالدارالبيماء 

وضع   ،2022 مارس  فاتح  بتار خ 

محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية بمساهم واحد لها املميزات 

التالية :

 ANWAR POID التسمية:  

.LOURD

استيراد،   ، بيع  شراء،  الهدف:  

قطع  جميع  وتسو ق  تصدير 

املركبات لجميع  عام  بشك6   الغيار 

 رو االليات ذات العجالت.

جميع  في  عام  بشك6  التجارة 

االدوات التي ال يحظرها القانون.

)الفرام6  منتجات  تسو ق 

واالكسسوارات  والقوابض 

املختلفة(.

املدة : 99 سنة.
املقر االجتماعي : 64 زنقة عبد هللا 

 2 رقم  شقة  االول  الطابق  املديوني 

الدارالبيماء.

الراسمال : 100.000 درهم.

مونية  السيدة   : املساهمون 

مشتاهي 1000 حصة.

مونية مشتاهي  السيدة   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محددة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالدارالبيماء،  التجار ة 

817647 بتار خ 15 مارس 2022.
159 P

مكتب االستاذة سارة كنون

موثقة بالرباط

شركة املدنية املزرعة
تصفية الشركة

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثقة  كنون  سارة  االستاذة  طرف 
 ،2021 يونيو   21 بتار خ  بالرباط، 
قرر شركاء »الشركة املدنية املزرعة« 
ابتداء  الشركة   لهذه  املسبق  الح6 

من يومه.
وايداع  القانوني  االيداع  تم 
بالسج6  بالتشطيب  التصر ح 
لدى  المبط  بكتابة  التجاري 
فاتح  بتار خ  التجار ة بسال،  املحكمة 

فاتح ديسمبر، تحت رقم 37.929.
من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثقة  كنون  سارة  االستاذة  طرف 
بالرباط، بتار خ 19 يناير 2022، قرر 
املزرعة«  املدنية  »الشركة  شركاء 

تصفية الشركة.
وايداع  القانوني  االيداع  تم 
بالسج6  بالتشطيب  التصر ح 
لدى  المبط  بكتابة  التجاري 
بتار خ بسال،  التجار ة   املحكمة 
17 مارس 2022،  تحت رقم 38.567.

موجز النشر

االستاذة سارة كنون

160 P

STE BAUGUARD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شر ك وحيد 
ررسمالها  : 100.000 درهم

املقر االجتماعي: شارع توبقال، 
هشمية 8 مكرر، رقم 2، ركدال، 

الرباط
بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2022 يناير   24
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

خاصيتها كالتالي :

الهدف : للشركة األهداف التالية:

الهندسة املعمار ة.

املدة : 99 سنة.
فيما  محدد   : الشركة  ررسمال 

الى  مقسم  درهم   100.000 قدره 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للسيد محمد  كلها ممنوحة  للواحدة 

بدر لطفي.

التسيير: تسيير الشركة من طرف 

شر ك  لطفي،  بدر  محمد  السيد 

وحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجار ة  باملحكمة  المبط 

رقم  تحت   ،2022 مارس   22 يوم 
بالسج6  التقييد  رقم   ،123172

التجاري : 158865.
بمثابة مقتطف وبيان

161 P

STE ARABIAN TOUCH
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد

تأسيس شركة
في  مؤرخ  خاص  عقد  بموجب 

النظام  انشاء  تم   ،2022 مارس   7

مسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

تتمتع  والتي  وحيد  بشر ك  محدودة 

بالخصائص التالية :

.ARABIAN TOUCH : االسم
املقر الرئي�سي : رقم 85 حي املسيرة 

1 تمارة.

شركة  ذات  شركة   : النموذج 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

التجارة  : مقاول خدمات،  الهدف 

االلكترونية.
درهم   100.000 هو   : راسمال 

 100 بقيمة  حصة   1000 الى  مقسم 

درهم للواحدة، محررة بالكام6 طر ق 

السيدة  لفائدة  النقدية  املساهمات 

الحاذك كوثر.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
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كوثر  الحادك  السيدة   : التسيير 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

املحكمة  في  القانوني  االيداع  تم 

مارس   17 بتار خ  بتمارة  االبتدائية 

2022، تحت رقم 583.
ملخص قصد النشر

162 P

STE BRAKETT RELAX
SARL

تم بتار خ 23 فبراير 2022 اجتماع 

النقط  بموجبه  حدد  استثنائي  عام 

التالية :

تقليص الهدف االجتماعي بحذف 

العنصر التالي :

املتنوعة االعمال  في   مقاول 

 او البناء )بناء وتطو ر(.

الى  االجتماعي  الهدف  وتوسيع 

العنصر التالي :

مروج عقاري ومطور.

النحو  على  االنشطة  لتصبح 

التالي:

مروج عقاري ومطور.

ادارة محطة الخدمات.

الفندقة.

راسمال  في   900.000 ز ادة  تم 

الشركة ليصبح 1.000.000 درهم.

 9000 بخلق  تمت  الز ادة  هذه 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

البنكي  بالحساب   900.000 بايداع 

للشركة.

الحصص  ترتيب  يصبح  وبالتالي 

على الشك6 التالي :

 BRAHIM KETTANI السيد 

5000 حصة.

 BEJJIT YASMINA 3000 السيدة

حصة.

  ELYAZID KETTANI السيد 

2000 حصة.

لدى  القانوني  االيداع  تم  وقد 

مراكش في  التجار ة   املحكمة 

رقم  تحت   ،2022 مارس   18  

.134013

163 P

STE ASSALA ISKANE   
SARL

Capitale : 3.000.000 DHS 

 SIEGE SOCIAL : Bureau 12,

     Immeuble N°3, Route de Séfrou

FES

R.C. N°:  25.701

           رفع ررس مال الشركة
العام  الجمع  تقر ر  بمقت�سى 

املنعقد بتار خ 10 مارس 2022  تقرر 

ما يلي :

الى  الشركة  مال  ررس  رفع  تم 

4.500.000 درهم ودلك من حساب 

هدا  اثر  وعلى  بالشركة  املساهمين 

15.000 حصة جديدة على  تم توزيع 

املساهمين بالشركة بقدر مساهمتهم 

خالل تكو ن الشركة.                                                                   

 تغيير على اثر دلك املادة 6 و7 من 

القانون األسا�سي للشركة.                 

كتابة  لدى  القانوني  االداع  تم 

بفاس  التجار ة  باملحكمة  المبط 

تحت   ،2022 مارس   21 بتار خ 

عدد1529/22 .                                                                    
للخالص واإلشارة  -اإلدارة
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» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW SARL AU

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

   TEL : 05 28-81-96-40

FAX : 05 28- 81- 96- 41   

STE AKSEL      
 SARL 

الفسخ النهائي للشركة
 18 بتار خ    عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  محمر  حرر   ،2022 فبراير 

قرر  والذي  محدودة  مسؤولية  ذات 

ما يلي:

التصفية والفسخ النهائي للشركة 

بكاملها.

تحديد مقر تصفية الشركة: تمت 

 E بلوك  االجتماعي  باملقر  التصفية 

شارع الحسن الثاني بيوكرى اشتوكة 

ايت باها.

االيبوركي  يوسف  السيد  تعيين 

العلوي مصفي للشركة. 

تقر ر مصفي الشركة. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

باملحكمة  المبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بإنزكان ب تار خ 10 مارس 

2022، تحت رقم496.               
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 BOULANGERIE 

 LAAMAMRA
  ش.ذ.م.م.

مقرها االجتماعي : رقم 42 زنقة 

العيون بلوك ج النهمة خر بكة

الغير  العام  املحمر  بمقت�سى   

  ،2022 فبراير   22 بتار خ   العادي  

 BOULANGERIE شركة   بمقر 

LAAMAMRA ش.د.م.م.

 اتخذ املساهمون  القرار التالي  :

الح6 السابق ألوانه للشركة. 

تعيين السيد  بياز محمد مصفيا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   7 بتار خ  لخر بكة  االبتدائية 

2022، تحت رقم 110.
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 BOULANGERIE  

 LAAMAMRA
 ش.د.م.م.

مقرها االجتماعي : رقم 42 زنقة 

العيون بلوك ج النهمة خر بكة

الغير  العام  املحمر  بمقت�سى 

  ،2022 فبراير   22 بتار خ  العادي  

 BOULANGERIE  « شركة  بمقر 

LAAMAMRA » ش.د.م.م.

 اتخذ املساهمون  القرار التالي  :

التصفية النهائية  للشركة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   7 بتار خ  لخر بكة  االبتدائية 

2022،  تحت رقم 111.

167 P

شركة ايموبيلي د ر  
 Société civile Immobilier

(S.C.I(

ذات القانون الفرن�سي

الررسمال االجتماعي  : 100 اورو 

املقر االجتماعي :رقم 39 زنقة 

كيشي6 اونج6 91000 ايفري فرانس

االستثنائي  العام  الجمع  بموجب 

بتار خ  الشركة  بمقر  املنعقد 

شركة   صادقت   14/02/2020

ايموبيلي د ر  على ما يلي :

وعشر ن، رلفين  عام   في 

 في 14 فبراير في تمام الساعة العاشرة 

صباًحا ، تم تسجي6 املساهم الوحيد 

ديفيد   ، كلود  جان   ، دينيس  السيد 
 MAROC« شركة  من  ر تشرات 

مجتمع   »IMMOBILIERE IDRM

مدني عقاري )SCI( مسج6 في السج6 

رقم  تحت  املغرب  بمراكش  التجاري 

66649 حيت انعقد اجتماع الجمعية 

املسج6  باملكتب  العادية  العامة غير 

رن  الوحيد  املساهم  يذكر  للشركة. 
جدول  ملناقشة  عقد  االجتماع  هذا 

األعمال التالي:

- إزالة الفرع الذي تم افتتاحه في 

دائرة  ر   2-5 ماهر  مراكش  في  املغرب 

اقامة  الصديق  بكر  ربو  املنارة شارع 
لنشاطه.  النهائي  واإلنهاء   13 رقم 

بالنظر إلى رن الفرع الذي تم افتتاحه 

امليزانين   2 ماهر  مراكش   - املغرب  في 

بكر  ربو  شارع   ، املنارة  دائرة  ر   5

13، لم يقم بأي  الصديق اقامة رقم 

نشاط ، فإن الجمع العام غير العادي 

املناسبة  وبنفس  إزالتها.  على  صادق 

يعلن الجمع العام غير العادي و ؤكد 

وشطبها  نهائيا  ووقفها  نشاطها  وقف 
من ضر بة األعمال والسج6 التجاري 

للفروع. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بمراكش  التجار ة  للمحكمة  المبط 

بتار خ 16 مارس 2022،  وذلك تحت 
رقم  133930.

168 P
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 STE BOUCHOUA RENT CAR
الررسمال اإلجتماعي : 100.000 

درهم
املقر اإلجتماعي : تجزئة محاميد 3 

رقم 407 مح6 رقم 70
مراكش

االستثنائي  العام  الجمع  بموجب 
بتار خ الشركة  بمقر   املنعقد 
شركة  صادقت   ،2022 مارس   10  

‘’بوشوا رانت كار’’ على ما يلي :
صادق  حيث  اإلدارة  تغيير  الى 
الجمع العام االستثنائي على استقالة 
الحاملة  بوشوا  خديجة  السيدة 
  EE744369 رقم  الوطنية  للبطاقة 
من إدارة الشركة وتعيين السيد عبد 
للبطاقة  الحام6   ، بوشوا  الصادق 
الوطنية   رقم  EE368833. حيث تم 
لفترة  للشركة  وحيد  كمدير  تعيينه 

غير محدودة..
التسيير : تسير الشركة  من  طرف 
الشر ك  الوحيد السيد عبد الصادق 
بوشوا ملدة غير محدودة  بأكبر عدد 

من الصالحيات. 
 القانون االسا�سي املعدل.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بمراكش  التجار ة  للمحكمة  المبط 
و ذلك بتار خ 21 مارس 2022،  تحت 

رقم اإليداع  134068.               
169 P

L’EMPREINTE D’IFRANE
SARL AU 

 AU CAPITAL DE : 18 000 000,00
DHS

 Siège social : ANGLE RUE LILAS
 ET DES ERABLES IFRANE

الـــجــمــع  مـــحـــمـــر  بـــــمـــقـــتـــمـــى 
الـــــعــــام الــــغـــيــــر الــــعــــادي بــــتــــار ـــخ         17 
 L’EMPREINTE مارس 2022، لشركة
التقر ر  تم   D’IFRANE SARL 

و املصادقة على مايلي : 
وذلك  الشركة  النشاط  تمديد 

بإضافة نشاط، فندق،  مطعم.
 تعدي6 القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  تـــــم   : القانوني  اإليــــــداع 
  109 عـــــدد  تــحـــت  بازرو  االبتدائية 

بـــــتــــار ــــــخ  22 مارس 2022.
170 P

 STE LOUIS VUITTON
MAROC
SARL AU

CAPITAL : 3.250.000 DHS
 SIEGE : SIDI ABDERRAHMANE
 AIN DIAB 1 BOULEVARD DE

 L›OCEAN  BOULEVARD DE LA
CORNICHE CASABLANCA

RC N° : 106147 CASABLANCA
IF N° : 1004985

ICE N°: 001535287000041
التصديق على إنشاء مشروع تجاري

املساهم  قرارات  محمر  بموجب 
تقرر   ،2022 8 فبراير  بتار خ  الوحيد 

ما يلي :
مشروع  انشاء  على  التصديق 

تجاري.
التجاري  السج6  من  الطلب 
النشاط  بتسجي6  بالدارالبيماء 
تجاري  كمشروع  بمراكش  املنفذ 
مستخرج  على  املذكور  القيد  واظهار 

السج6 التجاري للشركة.
صالحيات الشكليات.
مقتطف للذكر

171 P

 STE INTERNATIONAL
 ACADEMY OF COACHING

 AND MANAGEMENT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

العنوان : 15، شارع االبطال شقة 4 
اكدال - الرباط

تمت  استثنائي  محمر  بمقت�سى 
تم   ،2022 فبراير   21 بتار خ  مداولته 

اقرار ما يلي :
امين  السيد  من  حصص  تفو ت 
بوبناد الى السيد عادل ابن حمزة 250 
الرمماني  محمد  السيد  ومن  حصة 

الى السيد محمد حمي 500 حصة.

من  بوبناد  امين  محمد  استقالة 
الشركة  باسم  والتوقيع  التسيير 
وتعيين السيد محمد حمي في التسيير 

والتوقيع باسم الشركة.
االجتماعي  النشاط  في  تدقيق 

للشركة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

التسيير : السيد محمد حمي.
لدى  القانوني  االيداع  تم  وقد 
املحكمة التجار ة بالرباط، تحت رقم 

122891 بتار خ 14 مارس 2022.
172 P

 STE KORAY SHOP
SARL

 بعد عقد الجمع العام غير العادي 
 2021 نونبر   19 بتار خ  للشركة 
املوجودة باملقر التالي تجزئة العرصة 

سال رقم 556 طر ق مهدية.
بيع الحصص االجتماعية : 

 250 يبيع  سردال   سبان  السيد 
بالشركة  يمتلكها  اجتماعية  حصة 
مختار  للسيد   ،KORAY SHOP

الغزولي. 
 250 يبيع  كابابييك  كواري  السيد 
بالشركة  يمتلكها  اجتماعية  حصة 
مختار  للسيد   ،  KORAY SHOP

الغزاولي.
باملحكمة  امللف  االيداع  تم 
 38500 رقم  تحت  بسال،  االبتدائية 

بتار خ 9 مارس 2022.
173 P

شركة كولف هانتر
SOCIETE GULF HUNTER

S.A.R.L
الررسمال اإلجتماعي : 100.000.00 

درهم
املقر اإلجتماعي : الداوديات الوحدة 
التانية حي املسجد رقم 10 مراكش

 4 بتار خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
مارس 2022 بمراكش تمت املصادقة 
ذات  للشركة  األسا�سي  القانون  على 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :

كولف  شركة   : اإلجتماعي  اللقب 
 SOCIETE GULF HUNTER هانتر 

.S.A.R.L
ذات  الشركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الداوديات   : اإلجتماعي  املقر 
 10 رقم  املسجد  حي  التانية  الوحدة 

مراكش.
املدة : 99 سنة.

الهدف اإلجتماعي :
 CHASSE )الصيد)منظم الرحالت
.ORGANISATION DE TOURNEE

والتصدير  اإلستيراد 
 IMPORTATION ET

.EXPORTATION
 : اإلجتماعي  الررسمال 
إلى  موزعة  درهم   100.000.00
فئة  من  إجتماعية  1000حصة 
مسندة  للواحدة  درهم   100.00

للشركاء على النحو التالي :
حصة   250 طاها  رمين  السيد 

إجتماعية.
مرزوق  خالد  راشد  فواز  السيد 
فر ح العازمي 250 حصة إجتماعية.

السيد فيص6 راشد خالد مرزوق 
فر ح العازمي 250 حصة إجتماعية.

مفرح  عواد  ررشود  محمد  السيد 
حصة   250 العازمي  سالم   عايد 

إجتماعية.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
محدودة  غير  ملدة  طاها  رمين  السيد 

بأكبر عدد من الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بمراكش  التجار ة  باملحكمة  المبط 
 2022 مارس   17 بتار خ  وذلك 
وتم   133973 اإليداع  رقم  تحت 
تقييدها بالسج6 التجاري تحت رقم 

.123719
174 P

ABOURRI CALL SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 11 فبراير 2022 تم إحداث القانون 
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

بشر ك وحيد تتلخص فيما يلي :
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 ABOURRI CALL  : التسمية 

.SERVICE SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.

الهدف اإلجتماعي :

تاجر.

30 شقة  : عمارة  املقر اإلجتماعي 

لوكيلي حسان  احمد  موالي  شارع   8

الرباط.

املدة : 99 سنة.

 100.000.00  : الشركة  ررسمال 

حصة   1000 إلى   مقسمة  درهم 

إجتماعية من فئة 100 درهم للحصة 

الواحدة.

التسيير : السيد ربوري حسن ملدة 

غير محدودة.

 : السنة  خالل  بها  املعمول  الفترة 

تبدر من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

لفائدة   %  5 خصم  بعد   : األرباح 

يتصرف  الفائض  القانوني  اإلحتياط 

فيه حسب قرار الشركاء.

 158769  : التجاري  السج6 

الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الرباط  التجار ة  باملحكمة  القانوني 

بتار خ 17 مارس 2022 رقم 123087.
من رج6 االستخالص والبيان

175 P

عقد تسيير الحر لألصل التجاري
املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�سى 

السيد  قام   ،2022 يناير   19 بتار خ 

غالب محمد مغربي الجنسية املزداد 

حام6   1947 ركتوبر  فاتح  سنة 

رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

بالدارالبيماء  واملقيم   C18197

سيدي   9 رقم   2 كاليفورنيا  إقامة 

معروف.

املتواجد  التجاري  األص6  بإعطاء 

)بولي  لحسن  سهي6  شارع   47 ب 
التجاري  السج6  رقم  سابقا( 

176554 كتسيير حر لفائدة السيدة 

غالب سكينة.

غالب  السيد  كذلك  رعطى  كما 
نشاط  مزاولة  على  املوافقة  محمد 
الجملة  بنصف  األثواب  تجارة 
مغربية  سكينة  غالب  للسيدة 
التعر ف  لبطاقة  حاملة  الجنسية 
والساكنة   BK34805 رقم  الوطنية 
 2 كاليفورنيا  إقامة  بالدارالبيماء 

رقم 9 سيدي معروف.
عقد  وقبول  موافقة  تمت  لقد 
التسيير الحر ملدة عشر سنوات التي 
تبتدئ انطالقا من يوم توقيع العقد.
176 P

شركة سيلتينا
ش.م.م

زنقة روما، ساحة إيطاليا املحيط 
الرباط

العام  الجمع  ملحمر  تبعا 
يناير   4 بتار خ  للشركاء  اإلستثنائي 
2021، املسجلة في الرباط بتار خ 14 

يناير 2021 تقرر ما يلي :
سيلتينا  )شركة  الشركة  إنحالل 

ش.م.م(.
تعيين السيدة عمور تجاني إدريس 

كمصفي للشركة.
زنقة   : في  التصفية  مقر  تثبيت 
روما، ساحة إيطاليا املحيط الرباط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط،  التجار ة  باملحكمة  المبط 
عدد  تحت   2022 مارس   21 بتار خ 

.123142
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 ARTMIS RESOURCES &
INVESTMENT

S.A.R.L.AU
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتار خ  املسج6   ،2022 مارس   3  
القانون  وضع  تم   2022 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
محدودة ذات شر ك وحيد باملمميزات 

التالية :
  ARTMIS  : التسمية 
 RESOURCES &INVESTMENT

.S.A.R.L.AU

30 شقة  : عمارة  املقر اإلجتماعي 

لوكيلي حسان  احمد  موالي  شارع   8

الرباط.

املوضوع :

استغالل املناجم.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األول تبتدئ من تار خ التسجي6.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

.WILDE MELVIN PAUL السيد

درهم   100.000  : الررسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى   مقسمة 

الواحدة، موزعة  للحصة  100 درهم 

كما يلي :

 WILDE MELVIN PAUL السيد 

1.000 حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط،  التجار ة  باملحكمة  المبط 

تحت   2022 مارس   22 بتار خ 

عدد123159.
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نجيب الروبيو
زنقة 39 رقم 12 وجه عروس مكناس
موجز عقد تسيير الحر ألص6 تجاري
املصادق  عرفي  عقد  بمقت�سى 

رعطى   2022 مارس   14 بتار خ  عليه 

لرقم  الحام6  الروبيو  نجيب  السيد 

 536492 دال  الوطنية  البطاقة 

رقم  التجاري  بالسج6  املسج6 

لألص6  الحر  التسيير  حق   74464

 3 برقم  الكائن  )املقهى(  التجاري 
الز تون  املعركة  النعمانية  تجزئة 
العسري  عثمان  للسيد  مكناس 

دال  الوطنية  البطاقة  لرقم  الحام6 

تبتدئ  رشهر  ستة  ملدة   771048

في وتنتهي   2022 مارس  فاتح   من 

مبلغ  مقاب6   2022 رغسطس   31  

شهري قدره 5000 درهم.
إمماء

نجيب الروبيو

179 P

 ETABLISSEMENT

TREMOLEDE
S.A

شركة ساهمة
ررسمالها : 100.000.000.00 درهم

الكائن مقرها بالدارالبيماء 5 
زنقة إيبيرناي

السج6 التجاري بالدارالبيماء

 رقم 5.183

التعر ف الجبائي رقم 01621071

التعر ف الجبائي املوحد

 رقم 001527678000004

الز ادة في ررسمال الشركة
 عن طر ق اإلكتتاب نميا

بموجب مداولة بتار خ 30 نوفمبر 

غير  العامة  الجمعة  فإن   ،2021

العادية للمساهمين قد قررت الز ادة 

في ررسمال الشركة بمبلغ 4.500.000 

درهم لرفعه من 100.000.000 درهم 

طر ق  عن  درهم   104.500.000 إلى 

إصدار 45.000 سهم جديد بالتكافؤ 

ذات 100 درهم كقيمة إسمية للسهم 

قيمتها  وتدفع  كليا  تكتتب  الواحد، 

طر ق  عن  إما  االكتتاب،  عند  كاملة 

املقاصة  طر ق  عن  رو  نميا،  الدفع 
الجاري  الحساب  في  مستحقات  مع 

للشركاء.

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

 ،2021 ديسمبر   4 في  بالدارالبيماء 

فإن كي6 الجمعية العامة املشار إليها 

سهم   45.000 رن  صرح  قد  رعاله 

غير  بكيفية  اكتتابها  تم  قد  الجديدة 

للتخفيض  وقابلة  للتخفيض  قابلة 

واحد،  معنوي  شخص  طرف  من 

املكتتب  وهو  الشركة،  في  مساهم 

املبلغ  االكتتاب  عند  دفع  الذي 

اكتتبها،  التي  األسهم  لقيمة  اإلجمالي 

وذلك  درهم،   4.500.000 مبلغ  ري 

عن طر ق املقاصة مع مستحقات في 

كان  التي  للشركاء  الجاري  الحساب 

يمتلكها على عاتق الشركة.

قانونا  الواجبة  الالئحة  وتوجد 

ملحقة بهذا العقد.
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العادية  غير  العامة  الجمعية  إن 

ديسمبر   18 في  املنعقدة  للمساهمين 

2021 قد :

اعترفت بصحة وصراحة التصر ح 

باالكتتاب والدفع املشار إليه رعاله.

في  للز ادة  النهائي  اإلنجاز  عاينت 
 100.000.000 من  الشركة  ررسمال 

درهم إلى 104.500.000 درهما.

من  السادس  الفص6  عدلت 

بررسمال  املتعلق  األسا�سي  النظام 

الشركة نتيجة لذلك.

القانوني  باإليداع  القيام  تم 

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

بتار خ للدارالبيماء   التجار ة 

 10 يناير 2022تحت رقم 807874، 

بالتعدي6  بالتصر ح  القام  وتم 

اليوم  نفس  في  التجاري  بالسج6 

تحت رقم 1040 من السج6 الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

رئيس مجلس اإلدارة

180 P

 MOROCCAN SHOES

COMPAGNY
S.A

شركة ساهمة
ررسمالها : 182.700.000.00 درهم

الكائن مقرها بالدارالبيماء كلم 12 

طر ق 110 عين السبع

السج6 التجاري بالدارالبيماء

 رقم 35.029

التعر ف الجبائي رقم 01900176

التعر ف الجبائي املوحد

 رقم 001514065000022

الز ادة في ررسمال الشركة عن طر ق 
اإلكتتاب نميا

بتار خ  مداولة   بموجب 

الجمعة  فإن   ،2021 نوفمبر   29

للمساهمين  العادية  غير  العامة 

ررسمال  في  الز ادة  قررت  قد 

درهم   38.000.000 بمبلغ  الشركة 

إلى  درهم   182.700.00 من  لرفعه 

طر ق  عن  درهم   220.700.000

جديد سهم   380.000 إصدار 

كقيمة  درهم   100 ذات  بالتكافؤ   

كليا  تكتتب  الواحد،  للسهم  إسمية 

االكتتاب،  عند  كاملة  قيمتها  وتدفع 

عن  رو  نميا،  الدفع  طر ق  عن  إما 

في  مستحقات  مع  املقاصة  طر ق 

الحساب الجاري للشركاء.

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

 ،2021 ديسمبر   4 في  بالدارالبيماء 

فإن وكي6 الجمعية العامة املشار إليها 

سهم   380.000 رن  صرح  قد  رعاله 

غير  بكيفية  اكتتابها  تم  قد  الجديدة 

للتخفيض  وقابلة  للتخفيض  قابلة 

واحد،  معنوي  شخص  طرف  من 

املكتتب  وهو  الشركة،  في  مساهم 

املبلغ  االكتتاب  عند  دفع  الذي 

اكتتبها،  التي  األسهم  لقيمة  اإلجمالي 

وذلك  درهم،   38.000.000 مبلغ  ري 

عن طر ق املقاصة مع مستحقات في 

كان  التي  للشركاء  الجاري  الحساب 

يمتلكها على عاتق الشركة.

قانونا  الواجبة  الالئحة  وتوجد 

ملحقة بهذا العقد.

العادية  غير  العامة  الجمعية  إن 

ديسمبر   17 في  املنعقدة  للمساهمين 

2021 قد :

اعترفت بصحة وصراحة التصر ح 

باالكتتاب والدفع املشار إليه رعاله.

في  للز ادة  النهائي  اإلنجاز  عاينت 

 182.700.000 من  الشركة  ررسمال 

درهم إلى 220.700.000 درهما.

من  السادس  الفص6  عدلت 

بررسمال  املتعلق  األسا�سي  النظام 

الشركة نتيجة لذلك.

القانوني  باإليداع  القيام  تم 

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

 10 بتار خ  للدارالبيماء  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم 807875، وتم 

بالسج6  بالتعدي6  بالتصر ح  القيام 

رقم  تحت  اليوم  نفس  في  التجاري 

1041 من السج6 الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

رئيس مجلس اإلدارة

181 P

CHAUSSURES AU DERBY
S.A

شركة ساهمة
ررسمالها : 28.000.000.00 درهم
الكائن مقرها بالدارالبيماء 235 

شارع الشاطئ عين السبع
السج6 التجاري بالدارالبيماء 

رقم 5.185
التعر ف الجبائي رقم 01600055

التعر ف الجبائي املوحد
 رقم 001527299000052
الز ادة في ررسمال الشركة
 عن طر ق اإلكتتاب نميا

بتار خ  مداولة   بموجب 
الجمعية  فإن   ،2021 نوفمبر   29
قد  للمساهمين  العادية  غير  العامة 
الشركة  ررسمال  في  الز ادة  قررت 
12.000.000 درهم لرفعه من  بمبلغ 
28.000.000 درهم إلى 40.000.000 
 120.000 إصدار  طر ق  عن  درهم 
 100 ذات  بالتكافؤ  جديد  سهم 
درهم كقيمة إسمية للسهم الواحد، 
كاملة عند  قيمتها  وتدفع  كليا  تكتتب 
االكتتاب، إما عن طر ق الدفع نميا، 
رو عن طر ق املقاصة مع مستحقات 

في الحساب الجاري للشركاء.
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
 ،2021 ديسمبر   4 في  بالدارالبيماء 
فإن وكي6 الجمعية العامة املشار إليها 
سهم   120.000 رن  صرح  قد  رعاله 
غير  بكيفية  اكتتابها  تم  قد  الجديدة 
للتخفيض  وقابلة  للتخفيض  قابلة 
واحد،  معنوي  شخص  طرف  من 
املكتتب  وهو  الشركة،  في  مساهم 
املبلغ  االكتتاب  عند  دفع  الذي 
اكتتبها،  التي  األسهم  لقيمة  اإلجمالي 
وذلك  درهم،   12.000.000 مبلغ  ري 
عن طر ق املقاصة مع مستحقات في 
كان  التي  للشركاء  الجاري  الحساب 

يمتلكها على عاتق الشركة.
قانونا  الواجبة  الالئحة  وتوجد 

ملحقة بهذا العقد.
العادية  غير  العامة  الجمعية  إن 
ديسمبر   17 في  املنعقدة  للمساهمين 

2021 قد :

اعترفت بصحة وصراحة التصر ح 

باالكتتاب والدفع املشار إليه رعاله.

في  للز ادة  النهائي  اإلنجاز  عاينت 

 28.000.000 من  الشركة  ررسمال 

درهم إلى 40.000.000 درهما.

من  السادس  الفص6  عدلت 

بررسمال  املتعلق  األسا�سي  النظام 

الشركة نتيجة لذلك.

القانوني  باإليداع  القيام  تم 

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

بتار خ للدارالبيماء   التجار ة 

 10 يناير 2022 تحت رقم 807873، 

بالتعدي6  بالتصر ح  القيام  وتم 

اليوم  نفس  في  التجاري  بالسج6 

تحت رقم 1038 من السج6 الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

رئيس مجلس اإلدارة

182 P

 SOCIETE DE FILATURE ET

 DE TISSAGE DE MAZAGAN

MAZaFIL
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة

ررسمالها : 100.000.000.00 درهم

الكائن مقرها : بالجديدة الجزءات 

من 63 إلى 71 املنطقة الصناعية 

السج6 التجاري  بالجديدة 2.629

التعر ف الجبائي رقم 5700527

التعر ف الجبائي املوحد رقم 

001550432000044

الز ادة في ررسمال الشركة عن طر ق 
املقاصة مع مستحقات في حساب 

جاري للشركاء
تخفيض ررسمال الشركة عن طر ق 

امتصاص الخسائر املركمة
العامة  الجمعة  مداولة  بموجب 

 ،2021 ديسمبر   23 بتار خ  املنعقدة 

قررت جماعة الشركاء :

الشركة  ررسمال  في  الز ادة 

لرفعه  درهم   62.100.000 بمبلغ 

إلى  درهم   100.000.00 من 

هذه إنجاز  تم  درهم   162.100.000
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 العملية عن طر ق إحداث 621.000 

حصة شركة جديدة ذات 100 درهم 

لك6 حصة واحدة تم اكتتابها انفراديا 

مع  تناسبا  الشركاء  جميع  طرف  من 

عدد الحصص اململوكة من طرف ك6 

بكاملها  قيمتها  دفع  وتم  منهم،  واحد 

عند االكتتاب عن طر ق  املقاصة مع 

مستحقات في حساب جاري للشركاء.

تقر ر  على  بناءا  التخفيض، 

لررسمال  الشركة  حسابات  مراقب 

إلى  بذلك  املرفوع  الشركة 

إجمالي  بمبلغ  درهم   162.100.000

إلرجاعه  درهم   152.100.000 قدره 

طر ق  عن  درهم   10.000.000 إلى 

إلى  املركمة  الخسائر   امتصاص 

حدود املبلغ الواجب.

تم إنجازه هذه العملية عن طر ق 

تنقيص عدد حصص الشركة.

للفصلين  لذلك  نتيجة  التعدي6 

النظام  من  والسابع  السادس 

بالتوالي  املتعلقين  األسا�سي 

الشركة  وبررسمال  بالتقدمات 

في  فصاعدا  اآلن  من  حدد  الذي 

إلى  املقسم  10.000.000درهم  مبلغ 

 100 ذات  شركة  حصة   100.000

املكتتبة  الواحدة،  للحصة  درهم 

نميا  القيمة  واملدفوعة  بكاملها 

مع  تناسبا  الشركاء  بين  واملوزعة 

حقوقهم بالتوالي ري :

 18.628 ساجد  محمد  السيد 

حصة.

ساجد  مصطفى  املرحوم  تركة 

21.510 حصة.

 15.430 ساجد  كر م  السيد 

حصة.

 13.541 الديوري  زهور  السيدة 

حصة.

ساجد  الزهراء  فاطمة  السيدة 

7.715 حصة.

 7.715 ساجد  حكيمة  السيدة 

حصة.

 7.715 ساجد  سعاد  السيدة 

حصة.

 7.715 ساجد  رمال  السيدة 

حصة.

السيد اسماعي6 رزنار 28 حصة.

حصة  ساجد  يوسف  السيد 

واحدة.

السيد عمر ساجد حصة واحدة.

حصة  دادي  ادريس  عمر  السيد 

واحدة.

املجموع : 100.000 حصة.

تمت إقامة مواطن جميع الشركاء 

العرعار  زنقة   46 بالدارالبيماء 

)كانتوناك سابقا(

القانوني  باإليداع  القيام  تم 

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

 12 بتار خ  للدارالبيماء  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم 808093، وتم 

بالسج6  بالتعدي6  بالتصر ح  القيام 

رقم  تحت  اليوم  نفس  في  التجاري 

1244 من السج6 الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

املدبر ة

183 P

BOTANIC KITCHEN
S.A.R.L

A  ASSOCIE UNIQUE

 تكو ن شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر ك وحيد

للنظام  بموجب عقد عرفي مكون 

في بالدارالبيماء  مؤرخ   األسا�سي 

شركة  تكو ن  تم   2022 يناير   24  

تتمث6 مميزاتها فيما يلي:

 BOTANIC  : تسميةالشركة 

 KITCHEN S.A.R.L A ASSOCIE

.UNIQUE

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

غرض  يكمن   : الشركة  غرض 

الشركة في :

جميع  تحت  واالستغالل  التدبير 

التجار ة  األصول  لجميع  األشكال 

واملقاهي  الشاي  وقاعات  للمطاعم 

واملخابز ووكاالت التوزيع.

لإلستهالك  الوجبات  ك6  تحمير 

عبر  والبيع  لألخذ  رو  املكان  عين  في 

لجميع  والتسليم  )األنترنيت(  الخط 

نشاطات  وجميع  الجاهزة  الوجبات 

ممون الحفالت وتنظيم اإلستقباالت 

واملؤتمرات  واملناسبات  والحفالت 

واملهرجانات وجميع األحداث األخرى.

والبيع  والشراء  عموما  التجارة 

والتوزيع  واالستئمان  واالستيراد 

لجميع منتجات التغذية العامة.

واالستغالل  والتدبير  اإلحداث 

البيع  ومتاجر  املؤسسات  لجميع 

التجار ة  األصول  رو  والوكالت 

المرور ة ملمارسة هذه النشاطات.

جميع العمليات التجار ة، املالية، 

رن  يمكن  التي  العقار ة  رو  املنقولة 

ترتبط باألغراض املذكورة رعاله.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها بالسج6 التجاري.

مقر الشركة : 235 شارع الشاطئ 

عين السبع الدارالبيماء.
 10.000  : الشركة  ررسمال 

حصة   100 إلى  املقسم  درهم 

للحصة  درهم   100.00 ذات  شركة 

بكاملها  القيمة  املدفوعة  الواحدة، 

للشر كة  بكاملها  واملمنوحة   نميا 

الوحيدة السيدة وفاء جطو الساكنة 
حي  شالة،  زنقة   6 بالدارالبيماء 

الهناء.

وفاء  السيدة  تتوالها   : املدبر ة 

جطو ملدة غير محددة.

فاتح  من   : للشركة  املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

األرباح : يقرر الشر ك الوحيد ك6 

لإلحتياطيات، وك6 مرح6 من  تكو ن 

والك6  للربيحات  توزيع  وك6  جديد 

طبقا للقانون.
تم قيد الشركة بالسج6 التجاري 

التجار ة  املحكمة  لدى  املحلي 

للدارالبيماء بتار خ 14 فبراير 2022 

تحت رقم 532337.
عن املستخلص والبيانات

املدبر ة

184 P

يرماس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر ك وحيد
تأسيس شركة 

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 10 فبراير 2022 بتمارة، تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شر ك وحيد والتي تحم6 الخصائص 

التالية :
التسمية : يرماس.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الشركة  الهدف اإلجتماعي: هدف 
رو  لحسابها  رو  بالخارج،  رو  باملغرب 

لحساب الغير رو املساهمة إلى :
الداخلية  الستائر  تجهيز 

والخارجية.
ررسمال الشركة : 100000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسم 

100درهم موزعة كالتالي :
 1000 رسماء  حفيظي  السيدة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجي6 في السج6 التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة.
 322 عمارة   : اإلجتماعي  املقر 
شقة 6 شارع موالي ادريس األول حي 

املسيرة 1 تمارة.
السيدة  طرف  من   : التسيير 

حفيظي رسماء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بتمارة  اإلبتدائية 
التجاري  السج6  رقم   2022

.135755
185 P

 DATASTORM
TECHNOLOGY

SARL AU
في العرفي  العقد  تسجي6  تار خ    

 3 مارس 2022 بالرباط.
الهدف اإلجتماعي : 

اإلستشارات املعلوماتية.
إنشاء املواقع اإللكترونية.

 100.000.00  : الشركة  ررسمال 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
لشر ك  للحصة  درهم   100 فئة 

وحيد:
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 1000 البقال  نورالدين  السيد   

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الشقة  االشعري  زنقة   14  : املقر 

رقم 4 ركدال الرباط.

التسيير : السيد نورالدين البقال.
التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.158903

186 P

 BE DIGITAL CONSULTING
SARL AU

في العرفي  العقد  تسجي6   تار خ 

 3 مارس 2022 بالرباط.

الهدف اإلجتماعي : 

مهندس.

تسو ق املعلومات.

التكو ن املستمر.
 100.000.00  : الشركة  ررسمال 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

لشر ك  للحصة  درهم   100 فئة 

وحيد:

 1000 األيسر  مروان  السيد   

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الشقة   األبطال  شارع   15  : املقر 
رقم 4 ركدال الرباط.

التسيير : السيد مروان األيسر.
التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.158841

187 P

LOVISA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  I.بمقت�سى 

ثم    2022 يناير   19 بتار خ   بالرباط  

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات التالية :

.LOVISA TRANSPORT   :االسم-

ذات  شركة  القانوني:  -الشك6 

مسؤولية محدودة. 

-املوضوع االجتماعي:

- نق6 البمائع.

- رعمال مختلفة في مجال البناء.

يوم  ابتداء من  99 سنة  املدة:     -

التقييد في السج6 التجاري.

شقة  سبو  واد  شارع   ,23 -املقر: 

رقم 5 ركدال الرباط.

درهم   100.000.00 -الررسمال:  

فئة  من  حصة  إلى1000   مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

-الحصص:

 السيد محمد حلوان 500حصة.

السيد يوسف اكزوم500 حصة.                            

حلوان  محمد  السيد  -التسيير: 

كمسيرين  اكزوم  يوسف  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

  -السج6 التجاري رقم: 158765

ينايرالى  فاتح  من  املالية:  -السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة.   

188 P

ELITEPROPHONE
S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE AL

ABTAL APT 4 AGDAL RABAT

تعيين مسير ثاني
املنبثق  الجماعي  القرار  بمقت�سى 

املنعقد  اإلستثنائي  العام  الجمع  عن 

بالرباط يوم 31 ماي 2021، تم تعيين 

السيد فاروق زراورة كمسير والسيدة 

سكينة زراورة كمساعدة للمسير.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجار ة  باملحكمة  المبط  مكتب 

بالرباط يوم 12 سبتمبر 2021 تحت 

عدد 117140.
عن الشركة فاروق زراورة

مسير

189 P

OPCA

املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين

EXPREMIUM CONSULTING

FRUTA RIF
SARL AU

 SOCIETE  A RESPONSABILITE

 LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 210 BD

 YOUSSEF IBN TACHFINE

NADOR

العام  الجمع  محمر  إثر  على 

قرر   2022 يناير   7 بتار خ  املنعقد 

شر ك الشركة ما يلي :

السيدة  حصة  من  جزء  تفو ت 

غزالن وعدودي لفائدة السيد يونس 

ازداد.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحو 6 

مسؤولية محدودة.

األسا�سي  القانون  تعدي6  مع 

للشركة.

التسيير : السيدة غزالن وعدودي.

اإلمماء : السيدة غزالن وعدودي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   4 بتار خ  بالناضور  اإلبتدائية 

2022  تحت رقم 212.
نسخة للبيان

190 P

OPCA

املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين

EXPREMIUM CONSULTING

FRUTA AGRO FRESH
SARL AU

 SOCIETE  A RESPONSABILITE

 LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY ARRID

GROUP 3 N°20 NADOR

العام  الجمع  محمر  إثر   على 

قرر   2022 يناير   7 بتار خ  املنعقد 

شر ك الشركة ما يلي :

السيد  حصة  من  جزء  تفو ت 

السيد  لفائدة  ازداد   السالم  عبد 

ياسين رشوقي.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحو 6 

مسؤولية محدودة.

األسا�سي  القانون  تعدي6  مع 

للشركة.

السالم  عبد  السيد    : التسيير 

ازداد.

السالم  عبد   السيد   : اإلمماء 

ازداد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   4 بتار خ  بالناضور  اإلبتدائية 

2022  تحت رقم 213.
نسخة للبيان

191 P

OPCA

املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين

EXPREMIUM CONSULTING

FRUTA MAR
SARL

 SOCIETE  A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE

 TOMATECH HAY ARRID SECT

3 NADOR

العام  الجمع  محمر  إثر  على 

قرر   2022 يناير   10 بتار خ  املنعقد 

شر ك الشركة ما يلي :

ازداد  السالم  عبد   تفو ت حصة 

لفائدة السيد فؤاد كادي.

األسا�سي  القانون  تعدي6  مع 

للشركة.

التسيير : السيد الهروا�سي محمد.

اإلمماء : السيد الهروا�سي محمد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   7 بتار خ  بالناضور  اإلبتدائية 

2022  تحت رقم 221.
نسخة للبيان

192 P
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OPCA
املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين

EXPREMIUM CONSULTING

NEW WORLD SERVICES
SARL

 SOCIETE  A RESPONSABILITE
 LIMITEE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY

 MOUSTAOUSSAF BENI ENSAR
P/ NADOR

العام  الجمع  محمر  إثر   على 
قرر   2022 مارس   2 بتار خ   املنعقد 

ما يلي :
التسيير : السيد  فوطاط املرابط 

عبد الحليم والسيد مرزوق دغوتي. 
اإلمماء : 

عبد  املرابط  فوطاط  السيد 
الحليم.

 والسيد مرزوق دغوتي.
تعدي6 القانون األسا�سي للشركة.

 تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
مارس   3 بتار خ  بالناضور  اإلبتدائية 

2022  تحت رقم 352.
نسخة للبيان

193 P

OPCA
املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين

EXPREMIUM CONSULTING

DIVERPACK
SARL A.U

تأسيس الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة  تكونت   2022 فبراير   9
وحيد  لشر ك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي:
 DIVERPACK SARL  : التسمية 

.A.U
الصفة القانونية : ش.م.م.ش.و.

الهجف :
االستيراد والتصدير.

تسو ق مواد الدعاية والتغليف.
التجارة والتوزيع.

 280.000.00 الررسمال : حدد في 
بقيمة  سهم   2800 إلى  مقسم  درهم 

100 درهم للسهم موزعة كالتالي :

2800 سهم للسيد محمد ازواغ.

التسيير : السيد محمد ازواغ.

اإلمماء : السيد محمد ازواغ.

املدة : 99 سنة .

املقر اإلجتماعي : شاع يوسف ابن 

تاشفين رقم 234 الناضور.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

اإلبتدائية بالناضور بتار خ 16 فبراير 

2022  تحت رقم 272.

194 P

OPCA

املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين

 EXPREMIUM CONSULTING

 PN DRIOUCH
SARL

تأسيس الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  تكونت   2022 فبراير   7

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :

 PN DRIOUCH SARL : التسمية

الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف :

املشتريات.

بيع وتوزيع جميع املنتجات املنزلية.

تجارة.

 100.000.00 الررسمال : حدد في 

بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم  درهم 

100 درهم للسهم موزعة كالتالي :

السيد محمد بفعر را 500 سهم.

السيد عماد اليوبي 500 سهم.

التسيير :

 السيد محمد بفعر را.

السيد عماد اليوبي .

اإلمماء : السيد محمد بفعر را رو 

السيد عماد اليوبي.

املدة : 99 سنة .

املقر اإلجتماعي : حي اوالد علي بن 

حمو الدر وش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

  2022 فبراير   22 بتار خ  بالدر وش 

تحت رقم 38.

195 P

OPCA
املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين

EXPREMIUM CONSULTING

TALILI
SARL

تأسيس الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة  تكونت   2022 يناير   3

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:
. TALILI SARL : التسمية

الصفة القانونية : ش.م.م.
الهدف :

منعش عقاري.
تقسيمات األرا�سي.

 100.000.00 الررسمال : حدد في 
بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم  درهم 

100 درهم للسهم موزعة كالتالي :
السيد كمال بوعرامو 500 سهم.

السيد لطفي نمر 500 سهم.
التسيير :

 السيد كمال بوعرامو.
والسيد لطفي نمر .

بوعرامو  كمال  السيد   : اإلمماء 
رو السيد لطفي نمر.
املدة : 99 سنة .

املركز  بودينار   : اإلجتماعي  املقر 
بودينار  الدر وش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
  2022 فبراير   25 بتار خ  بالدر وش 

تحت رقم 39.
196 P

OPCA
املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين

EXPREMIUM CONSULTING

ECHABABI
SARL A.U

 SOCIETE  A RESPONSABILITE
LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE 
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : DR. ATOUONTE
 COMMUNE AIT MAIT BNI SAID

P/DRIOUCH
العام  الجمع  محمر  إثر  على 
قرر   2022 مارس   2 بتار خ  املنعقد 

شر ك الشركة ما يلي :

السيد  حصة  من  جزء  تفو ت 
محمد الشبابي لفائدة السيد الرا�سي 

الشبابي.
ذات  شركة  إلى  الشركة  تحو 6 

مسؤولية محدودة.
األسا�سي  القانون  تعدي6  مع 

للشركة.
التسيير : 

السيد محمد الشبابي.
والسيد الرا�سي الشبابي.

اإلمماء :
السيد  رو  الشبابي  السيد محمد   

الرا�سي الشبابي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
مارس   9 بتار خ  بالدر وش  اإلبتدائية 

2022  تحت رقم 44.
نسخة للبيان

197 P

OPCA
املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين

EXPREMIUM CONSULTING

MATAR TECHNIC
SARL A.U

تأسيس الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2022 تكونت شركة ذات   10 مارس 
وحيد  لشر ك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي:
 MATAR TECHNIC  : التسمية 

. SARL A.U
الصفة القانونية : ش.م.م.و.

الهدف :
مركز الفحص التقني للسيارات.

الرhسمال : حدد في 100.000.00 
بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم  درهم 

100 درهم للسهم موزعة كالتالي :
رعراب.  عمر  للسيد  سهم   1000

التسيير : السيد عمر رعراب.
اإلمماء : السيد عمر رعراب.

املدة : 99 سنة .
عار ض  حي   : اإلجتماعي  املقر 

إقامة الهدى الناضور.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية بالناضور بتار خ 14 مارس 

2022  تحت رقم 414.
198 P
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STAROIL
SARL AU

ررسمال : 100.000 درهم
الشقة رقم 4 الطابق األول إقامة 

قادر مرس الخير تمارة
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشر ك وحيد
فاتح  بتار خ  مؤرخ  عرفي  بعقد 
يناير 2022، ومسج6 بالرباط بتار خ 
القانون  وضع  تم   ،2022 فبراير   4
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

بشر ك وحيد خصائصها كالتالي :
تسمية : سطاروول ش م م ش و.

الشركاء : السيد طارق الزهري ب 
.A398160 و عدد

رهداف الشركة :
جميع  وتسو ق  وتغليف  توزيع 
املنتجات واملواد واملستلزمات والسلع 

بكافة رنواعها.
والنجارة  والكهرباء  البناء  رعمال 

والسباكة وما إلى ذلك.
بيع وتصميم املفروشات واملعدات 

املكاتب.
الفعاليات  وإدارة  تنظيم 
وجميع  املعارض  واملؤتمرات، 

املناسبات والحفالت.
والشبه  بالجملة  والبيع  التجارة 

جملة والتقسيط.
واملعدات  اآلالت  وشراء  بيع 

الطبية.
النق6 واللوجستيك.

والصرف  )الطرق  الطرق   رعمال 
الصحي ومياه الشرب والكهرباء وبناء 
املياه واألحواض وحمامات  الخزانات 
مياه  معالجة  ومحطات  السباحة 

الصرف الصحي، الخ......(.
وتأجير  وتصدير  واستيراد  تجارة 

جميع اآلالت واملعدات والسلع.
 4 رقم  الشقة   : االجتماعي  املقر 
الطابق األول إقامة قادر مرس الخير 

تمارة.
تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجي6 الشركة بالسج6 التجاري.
درهم   100.000  : الررسمال 

مقسمة كالتالي :

درهم   100 فئة  من  حصة   100
للسيد طارق الزهري.

طارق  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
 ،A398160 عدد  و  ب  الزهري، 
غير  ملدة  الشركة  وتسيير  لتمثي6 
15 من القانون  محددة تبعا للفص6 

االسا�سي.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
األرباح : 5% مخصصة لالحتياطي 
القانوني، والباقي يقسم على الشركاء 

حسب حصصهم.
تسجي6  تم   : التجاري  السج6 
باملحكمة  التجاري  بالسج6  الشركة 

االبتدائية تمارة تحت رقم 135663.
199 P

 STE LES DOMAINES
CHAMS AFRIQUE

في  مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  قد  بسال،   2021 نوفمبر   4
تحم6  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :
 STE LES DOMAINES : التسمية

.CHAMS AFRIQUE SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شر ك واحد.
إدارة   : االجتماعي  الهدف 

وإستغالل مزرعة.
تاجر يقوم بإستيراد وتصدير.

تجارة.
درهم   100.000  : املال  ررس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :
 1000 الداودي  عي�سى  بن  السيد 

حصة.
تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
املقر االجتماعي : زنقة تابوك رقم 

6/8 شقى 1 تابر كت سال.

عي�سى  بن  السيد   : التسيير 
الداودي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
بسال بتار خ 23 ديسمبر 2021، تحت 

رقم 35197.
200 P

 STE SERVAGRICOLE EL
BOUQI

مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتار خ :

العادي  الغير  الجمع  إثر  على 
واملنعقد بتار خ 24 نوفمبر 2021 بين 

الشركاء فقد تقرر ما يلي :
من  اململوكة  حصة   500 تفو ت 
طرف السيد إبراهيم البوقي والسيدة 
السيد  إلى  حصة   500 زهور  الهاني 

الداودي بنعي�سى.
للشركة  القانوني  الشك6  تغيير 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شر ك وحيد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
بتار خ   45655 رقم  تحت  بالقنيطرة 

10 فبراير 2022.
201 P

SWEET CARE
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط   2022 مارس  فاتح  بتار خ 
قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة باملميزات التالية :
.SWEET CARE SARL : التسمية

صالون   : االجتماعي  الهدف 
التجمي6.

في  حدد   : الشركة  ررسمال 
10.000 درهم موزعة إلى 100 حصة 
تم  قد  درهم،   100 بقيمة  اجتماعية 
تحر رها بالكام6 واملخصصة للشركاء 

بما يتناسب مع مساهماتهم، ري :

الحام6  الشرقاوي  سعد  السيد 

A699883 ب  رقم  الوطنية  للبطاقة 

65 حصة.

الحام6  ناجي  رميمة  السيدة 

 CD490378 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ب 35 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

األولى  السنة  عدا  ما  ديسمبر،   31

تبتدئ من تار خ التسجي6.

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم 4 ركدال الرباط.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

الحام6  الشرقاوي  سعد  السيد 

 A699883 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحاملة  ناجي  رميمة  والسيدة 

 CD490378 رقم  الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة  التجاري  السج6  رقم 

التجار ة بالرباط 158879.

202 P

GENA CONFECTION
SARL

تفو ت الحصص
تمديد الهدف االجتماعي وتحو 6 

الشك6 القانوني
بسال  املؤرخ  املحمر  بمقت�سى 

 GENA لشركة   2022 فبراير   8 يوم 

ررسمالها  م  م  ش   CONFECTION

100.000 درهم، الكائن مقرها بسال، 

حي  األول  الطابق   1243 د  سكتور 
التجاري  بالسج6  واملسجلة  الرحمة 

وافق   ،28.811 رقم  تحت  بسال 

ملساهمي  العادي  غير  العام  الجمع 

حصة   500 تفو ت  على  الشركة 

اإلدري�سي  ياسين  السيد  يمتلكها  التي 

لفائدة السيد يوسف زدازي القاطن 

ابن  يوسف  شارع   44 بالقنيطرة، 

تاشفين، الشقة 09، الحام6 للبطاقة 

 G219542 رقم  للتعر ف  الوطنية 

وعلى تفو ت 500 حصة التي يمتلكها
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السيد  لفائدة  برادة  يوسف  السيد   

يوسف زدازي القاطن بالقنيطرة 44، 

شارع يوسف ابن تاشفين الشقة 09، 

للتعر ف  الوطنية  للبطاقة  والحام6 

G219542 ونتيجة ملا ذكر، غير  رقم 

الفصلين 6 و7 من النظام التأسيس.

وإجراء  بيع  عمليات  على  صدق 

تحو 6 الحصص التالية :

ببيع  قام  اإلدري�سي  ياسين  السيد 

حصة   500 ري  الحصص  جميع 

السيد  الشركة  في  يمتلكها  التي 

 44 بالقنيطرة  املقيم  زدازي  يوسف 

 09 شقة  تاشفين  بن  يوسف  شارع 

رقم  الوطنية  التعر ف  بطاقة  حام6 

.G219542

ببيع  قام  برادة  يوسف  السيد 

حصة   500 ري  الحصص  جميع 

للسيد  الشركة  في  يمتلكها  التي 

 44 بالقينطرة  املقيم  زدازي  يوسف 

 09 شقة  تاشفين  بن  يوسف  شارع 

رقم  الوطنية  التعر ف  بطاقة  حام6 

.G219542

و7   6 املادتين  تعدي6  تم  وبالتالي 

من النظام االسا�سي للشركة.

الشركة  املال  راس  تحديد  تم 

إلى  مقسمة  درهم   100.000 بمبلغ 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000

مرقمة  بالكام6  مدفوعة  للحصة 

1000 شاملة ومخصصة  إلى   01 من 

لشر ك وحيد على النحو التالي :

زدازي  يوسف  السيد  يمتلك 

إلى   001 من  مرقمة  حصة   1000

1000 حصة.

من  ك6  الشركاء  استقالة  تم 

والسيد  اإلدري�سي  ياسين  السيد 

ذمة  إبراء  وتعطيهم  برادة  يوسف 

عامة ونهائية.

واستقالة املسيران ك6 من السيد 

عمر  برادة  والسيد  عدنان  اإلدري�سي 

من منصبيهما كمدير و منحهما إبراء 

ذمتهما بشك6 عام ونهائي من إدارتهما 

السابقة.

إدارة  سيتم  فصاعدا،  األن  من 

شر ك  مدير،  قب6  من  الشركة 

لفترة  زدازي،  يوسف  السيد  واحد، 

غير محددة و منحه الصالحيات التي 

ملصلحة  للعم6  القانون  عليها  ينص 

الشركة.

الشك6  تحو 6  العام  الجمع  قرر 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

شركة  إلى   SARL محدودة  مسؤولية 

لشر ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

.SARL AU وحيد

عقب  األسا�سي  النظام  تحديث 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

في 8 فبراير 2022.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم بسال  االبتدائية  املحكمة   ضبط 

 10 مارس 2022، تحت رقم 38531.

203 P

 CENTRE DE NEPHROLOGIE

HEMODIALYS AYACHI
ز ادة ررس املال الشركة وتحو 6 

شكلها القانوني
بسال  املؤرخ  املحمر  بمقت�سى 

عقد  تم   ،2022 يناير   13 بتار خ 

 CENTRE DE للشركة  العام  الجمع 

 NEPHROLOGIE HEMODIALYSE

ررسمالها   AYACHI SARLAU

300.000 درهم، الكائن مقرها بسال 

14 شارع العيا�سي، املسجلة بالسج6 

 ،31.905 رقم  تحت  بسال  التجاري 

العادي  الغير  العام  الجمع  وافق 

ملساهمي الشركة :

من  الشركة  مال  ررس  ز ادة  على 

300.000 درهم إلى 400.000 درهم، 

مرقمة  جديدة  حصة   1000 بخلق 

بقيمة  حصة   4000 إلى   3.001 من 

تكتتب  الواحدة  للحصة  درهم   100

كلها وتحرر عن طر ق مساهمة نقدا 

الفصلين  تعدي6  تم  وبالتالي  للشركاء 

6 و7 من القانون التأسي�سي للشركة 

كما يلي :

 3.600 علوان  سعاد  الدكتور 
حصة.

 400 سعدوني  سعيدة  السيدة 
حصة.

املجموع 4000 حصة.
علوان  سعاد  الدكتورة  ستستمر 
في تسيير الشركة، فهي تتمتع بجميع 
بموجب  لها  املمنوحة  الصالحيات 
إلدارة  األسا�سي  والنظام  القانون 

الشركة.
القانوني  الشك6  تحو 6  تم  وكما 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
محدودة لشر ك وحيد SARL AU إلى 
.SARL شركة ذات مسؤولية محدودة
عقب  األسا�سي  النظام  تحديث 
في العادي  العام  الجمع   اجتماع 

 13 يناير 2022.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  بسال  االبتدائية  املحكمة   ضبط 
16 مارس 2022، تحت رقم 38.561.
204 P

 STE OCEAN ATLANTIQUE
 DE RAVITAILLEMENT DES

BATEAUX
SARL AU

AU CAPITAL DE 1.200.000 DHS
 N° 24 AVENUE ABOU BAKRE
 ESSADDIKE HAY EL MASSIRA

B P 398 LAAYOUNE
الجمعية  الجتماع  وفقا 
لشركة  عادية  الغير  العمومية 
 STE OCEAN ATLANTIQUE
 DE RAVITAILLEMENT DES
عقدت  التي   ،BATEAUX SARL AU

في 28 فبراير 2022، تقرر ما يلي :
علما  الوحيد  املساهم  يأخذ 
الحسن  محمد  السيد  باستقالة 
مهامه  من  استقالته  و قب6  منينو 
يناير   28 من  اعتبارا  مشارك  كمدير 

.2022
تعيين  الوحيد  املساهم  يقرر 
منفرد  كمسير  حجوبي  عادل  السيد 
لبطاقة حام6  املغربية  الجنسية  من 

 CIN BE رقم  الوطنية  التعر ف   
وتكون  محددة  غير  لفترة   4687 56
اثر  ذات  الشركة  التزامات  بذلك 
قانوني بالتوقيع املنفرد للسيد عادل 

حجوبي.
تم  الذي  حجوبي  عادل  السيد 
سيمارس  النحو  هذا  على  تعيينه 
القانونية  لألحكام  وفقا  مهامه 
القانونية،  والنصوص  والتنظيمية 
هذه  قب6  رنه  مسبقا  روضح  وقد 
رو  رنه ال يخمع ألي تدبير  الوظائف 
عدم قدرة من املحتم6 رن تمنعه من 

ممارستها.
تعدي6  الوحيد  املساهم  يقرر 
نتيجة  الجديد  األسا�سي  النظام 
ك6  يتبنى  عام  وبشلك  املسير  لتغيير 
التي  األخرى،  األسا�سي  النظام  مواد 

يوقعه بالتزامن مع هذه القرارات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
 ،2022 مارس   21 بتار خ  بالعيون 

تحت رقم 775/2022.
205 P

 
مكتب للخبرة وتدقيق الحسابات خبير حيسوبي

II شارع عمر الخيام وزاو ة زنقة الهدف الدار 

البيماء

الهاتف : 0522473577

 YAMED INVESTMENT 
MANAGEMENT SAS

ش ت ب
املقر االجتماعي 12 زنقة لي6 تايمور 

زاو ة خليج الزمرد عين الدياب
الدار البيماء

التأسيس
بمقت�سى عقد عرفي منعقد بالدار 
2022، تم  10 فبراير  البيماء بتار خ 
لتأسيس  األسا�سي  القانون  إعداد 
باألسهم  البصيطة  التوصية  شركة 

باملميزات التالية :
 YAMED  : التسمية 
 INVESTIMENT MANAGEMENT

.SAS
الشك6 القانوني : شركة التوصية 

البصيطة باالسهم.
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لي6  زنقة   12  : االجتماعي  املقر 
عين  انفا  الزمرد  خليج  زاو ة  تايمور 

الدياب الدار البيماء.
الهدف االجتماعي : يثمث6 في تسيير 
وإدارة األصول نيابة عن اطراف ثالثة 
داخ6  العقاري  االستثمار  قطاع  في 
إطار إدارة فردية بموجب التفو ض رو 
إدارة الصناديق غير التنظيمية وإدارة 
مباشرة  عالقة  له  ما  وك6  االستثمار 
وغير مباشرة بهدف الشركة ويساهم 

في تنميتها.
املدة القانونية للشركة : 99 سنة 

من تار خ التأسيس.
في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 
1.000.000 درهم مقسم إلى 10.000 
 100 بقيمة  اجتماعية  حصة  درهم 
درهم للواحدة محررة ومكتتبة كاملة 

حسب  شهادة التجميد البنكية.
مجلس  بتكو ن  اإلدارة  مجلس 
اإلدارة من عمو ن السيد كر م بقالي 
 DEMAY GROUP والشركة  الرئيس 

.B V
تعيين  تم   : الحسابات  مدقق 
السيد  شخص  في  الحسابات  مدقق 
فيص6 مكوار املمث6 القانوني للمكتب 
 FIDAROC GRANT THORTON

مكتب للخبير وتدقيق الحسابات.
السيد  الشركة  مدراء  تسمية 
كر م بقالي كرئيس مدير عام للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط لدى املحكمة التجار ة بالدار 
817094 وقيدت  البيماء تحت رقم 
بالسج6 التجاري تحت رقم 535769 

في تار خ 10 مارس 2022.
206 P

شركة اشواط اليك
ش ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد
املقر االجتماعي ت س 1 عمارة رقم 1 

الطابق 2 إقامة جوهرة الرحمة
دار بوعزة الدار البيماء

تأسيس
عرفي  عقد  محمر  بمقت�سى 
فاتح  بتار خ  البيماء  بالدار  منعقد 
القانون  وضع  تم   ،2022 فبراير 

ذات  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

الخصائص التالية :

 : االجتماعية  التسمية 
.ACHONAD ELEC

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 
مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

عمارة   1 : ت س  االجتماعي  املقر 
رقم 1 الطابق 2 إقامة جوهرة الرحمة 

دار بوعزة الدار البيماء.
وشراء  بيع   : االجتماعي  الهدف 
والتوزيع  الكهربائية  املواد  جميع 
مباشرة  عالقة  له  ما  وك6  واإليصال 
وغير مباشرة بهدف الشركة ويساهم 

في تنميتها.
املدة القانونية للشركة : 99 سنة 

من تار خ التأسيس.
في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 
 100 إلى  مقسم  درهم   10.000 مبلغ 
درهم   100 ب  اجتماعية  حصة 
للواحدة كلها محررة في اسم الشر ك 

الوحيد السيد احمد بن شواض.
احمد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
للشركة  وحيد  كمسير  شواض  بن 

ملدة غير محددة.
السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 
يناير وتختتم في متم شهر ديسمبر من 

ك6 سنة.
باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 
البيماء  بالدار   لالستثمار  الجهوي 
2022، تحت رقم  10 فبراير  في تار خ 

السج6 التجاري عدد 532179.
207 P

مكتب للخبرة وتدقيق الحسابات خبير حيسوبي
II شارع عمر الخيام وزاو ة زنقة الهدف

الدار البيماء
الهاتف : 0522473577

 GROS CALIN 
التأسيس

بمقت�سى عقد عرفي منعقد بالدار 
البيماء بتار خ 11 نوفمبر  2022، تم 
لتأسيس  األسا�سي  القانون  إعداد 
باألسهم  البصيطة  التوصية  شركة 

باملميزات التالية :
 GROS  : االجتماعية  التسمية 

.CALIN
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

 1 عمارة   1 س  م   : الرئي�سي  املقر 
إقامة جوهرة   14 رقم  الثاني  الطابق 

الرحمة دار بوعزة الدار البيماء.
حمانة   : االجتماعي  الهدف 

وروض لالطفال مدرسة حرة.
املدة القانونية للشركة : 99 سنة 

من تار خ التأسيس.
في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 
 100 إلى  مقسم  درهم   10.000 مبلغ 
درهم   100 ب  اجتماعية  حصة 
للواحدة كلها مرقمة ومحررة في اسم 
عبد  السيد صالحي  الوحيد  الشر ك 

هللا.
التسيير : تم تعيين السيد صالحي 
ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  عبد هللا 

غير محددة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
شهر  متم  في  وتختتم  يناير  فاتح 

ديسمبر من ك6 سنة.
باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 
الجهوي لالستثمار بالدار البيماء في 
رقم  تحت   ،2022 ديسمبر   16 تار خ 

السج6 التجاري عدد 526051.
208 P

مكتب للخبرة وتدقيق الحسابات خبير حيسوبي
II شارع عمر الخيام وزاو ة زنقة الهدف

الدار البيماء
الهاتف : 0522473577

 DGPM 
ش م م

التأسيس
بمقت�سى عقد عرفي منعقد بالدار 
تم   ،2022 يناير   24 بتار خ  البيماء 
لتأسيس  األسا�سي  القانون  وضع 

شركة ذات املواصفات التالية :
 DGPM  : االجتماعية  التسمية 

ش م م.
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.
املقر االجتماعي : حدد في 12 زنقة 
الزمرد  خليج  زنقة  زاو ة  تايمور  لي6 

رنفا عين الدياب الدار البيماء.
استغالل   : االجتماعي  الهدف 
التجار ة  واملحالت  املؤسسات  وكراء 
العقاري واإلنعاش  والصناعية 

األرا�سي  تجزئة  األشكال  بجميع 
لها  التي  واألشغال  العمليات  وجميع 
بهدف  مباشرة  وغير  مباشرة  عالقة 

الشركة ويساهم في تنميتها.
 DEMAY شركة   : الشركاء 
مسؤولية  ذات  شركة   GROUP B V

محدودة.
في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 
إلى  مقسم  درهم   3.500.000 مبلغ 
 100 ب  اجتماعية  حصة   35000
كلها  ومكتتبة  محررة  للواحدة  درهم 
الوحيد  الشر ك  اسم  في  بالكام6 

.DEMAY GROUP BV شركة
املدة القانونية للشركة : 99 سنة 
من تار خ التنفيذ في السج6 التجاري.
فاتح  في  تبتدر  االجتماعية  السنة 
يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر من 

ك6 سنة.
كر م  السيد  تعيين  تم   : املسير 
ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  بقالي 
بالتوقيع  الشركة  وتلتزم  محددة  غير 

الوحيد للمسير.
األرباح : يتم خصم 5% لالحتياط 

القانوني والباقي يوزع على الشركاء.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط لدى املحكمة التجار ة بالدار 
 ،2022 فبراير   23 تار خ  في  البيماء 
تحت رقم 814225، وقيدت بالسج6 

التجاري تحت رقم 533871.
209 P

JETRI TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة
اسم الشركة : 

 JETRI TRAVAUX SARL
االعمال   : االجتماعي  الهدف 

املختلفة او البناء
بيع والتجارة في  معدات البناء.

مكتب وسيط.
املسيرة   5 امال   : االجتماعي  املقر 
يعقوب  االول  الطابق   669 رقم 

املنصور الرباط.
ررسمال الشركة : 000  100 درهم 

مقسمة كالتالي : 
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درهم   100 فئة  من  حصة   500

للسيد انس جنة.

درهم   100 فئة  من  حصة   500

للسيد اسماعي6 اتر تر.

واسماعي6  جنة  انس    : التسيير 

اتر تر.
التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

 .158547

210 P

NOURISH
SARL AU

تغيير املقر االجتماعي
 NOURISH SARL : اسم الشركة

.AU

 46 من  االجتماعي  املقر  تغيير 

الرباط  ركدال،   2 شقة  عقبة  شارع 

رقم  الرابع  بالباب  الكائن  املكتب  إلى 

بنو  تابث  وزنقة  رنوال  شارع   95  45

كورا الدار البيماء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

التجار ة بالرباط تحت رقم 123100.

211 P

THE KITCHEN SQUAD
تفو ت حصص الشركة
تغيير املقر االجتماعي

 THE KITCHEN  : الشركة  اسم 

.SQUAD

تفو ت حصص الشركة 45 حصة 

إلى  من السيد حسين تدالوي عثمان 

السيدة كميليا عاصم.

5 حصة  الشركة  تفو ت حصص 

السيدة  إلى  علي  عاصم  السيد  من 

كميليا عاصم.

تغيير املقر االجتماعي من العمارة 
احمد  موالي  زنقة   8 الشقة   30

املح6  إلى  الرباط  حسان،  لوكيلي 

مطاع  روالد  ر اض  بإقامة  الكائن 
القطاع 3 رقم 223، تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

التجار ة بالرباط تحت رقم 123099.

212 P

SUCCES TELESERVICES
SARL AU

في  العرفي  العقر  تسجي6  تار خ 
2021، بالرباط والتي تحم6  27 ماي 

الخصائص التالية :
مركز   : االجتماعي  الهدف 

االتصاالت الهاتفية وعبر األنترنيت.
واملعدات  التجهيزات  في  االتجار 

املتعلقة بهذا املجال.
والتنظيم  التدبير  في  االستشارة 

املتعلق باالتصاالت.
التركيب  التجارة،  التطو ر، 

واستغالل الطاقات الجديدة.
درهم   10.000  : الشركة  ررسمال 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشك6 التالي :
شركة ف 2 م.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
موالي  زنقة   : االجتماعي  املقر 
ر  استديو   9 شقة   3 عمارة  رشيد 

الطابق 4 حسان الرباط.
التسيير : السيدة وهبي وفاء ب ت 

و 471171 ر.
التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 
 2021 سبتمبر   28 بتار خ   117850

بالرباط.
213 P

Gi3 SAS 
تأسيس شركة مساهمة مبسطة

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر  بالرباط،   2022 18 فبراير 
ذات  شركة  تأسيس  الشركاء 
على  واملصادقة  محدودة  مسؤولية 
قانونها األسا�سي ذو املميزات التالية :

.GI3 : التسمية
الرباط،   : االجتماعي  املقر 
السوي�سي، تقاطع شارع امليلية وشارع 

غيساسة، فيال 12. 

الهدف االجتماعي : تمو 6 وتطو ر 

انشاء  املبتكرة،  التكنولوجيا  شركات 

مجال  في  الصناعية  اإلنتاج  وحدات 

الطاقة  الحرار ة،  الشمسية  الطاقة 

الشمسية الموئية، تخز ن الطاقة، 

الرقمنة والتنق6 الكهربائي.

حدد   : االجتماعي  الررسمال 

إلى  مقسم  درهم،   1.000.000 في 

 100 مائة  فئة  من  سهم   10.000

درهم للسهم الواحد.

مدة الشركة : 99 سنة، ابتداء من 

تار خ تأسيسها النهائي.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

تنفيذي  كرئيس  ايكن  بدر  السيد 

والسيد زكر اء النعيمي كمدير عام.

السنة االجتماعية : تبتدر من فاتح 

والثالثين  الحادي  في  وتنتهي  يناير 

دجنبر من ك6 سنة.

األرباح : بعد خصم 5% من األرباح 

لتكو ن االحتياط القانوني يوزع الباقي 

ك6  حصص  حسب  الشركاء  على 

واحد منهم.

تم اإليداع القانوني يوم 21 مارس 

باملحكمة  المبط  كتابة  لدى   2022

التجار ة بالرباط تحت رقم 2054.
للخالصة والبيان

214 P

LIGNE ASSURANCE
SARL

تأسيس
طيقا ملقتميات القانون األسا�سي 

تقرر   2022 فبراير   14 بتار خ  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة لها الخصائص التالية :

 LIGNE ASSURANCE : التسمية

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

املسؤولية املحدودة.

مركز   : االجتماعي  الغرض 

االتصال.

العنوان : عمارة 30 طابق 8 شارع 

موالي احمد لوكي6 الرباط.

درهم   10.000  : الشركة  ررسمال 

 100 فئة  من  100 حصة  إلى  مقسم 

درهم للحصة الواحدة.

 500 جور ا  سكينة   : الشركاء 

حصة ؛

منير العزوزي 500 حصة.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99 املدة 

وضع السج6 التجاري.

سكينة  السيدة  عينت   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  جور ا 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة بالرباط تحت رقم 123173 

بتار خ 22 مارس 2022.

215 P

STE MIRIDAL
SARL

تأسيس شركة
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع  تم  بالرباط،   2022 فبراير   7

محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية.

.STE MIRIDAL SARL : التسمية

منعش   : اإلجتماعي  الهدف 

عقاري، مقاول االشغال املختلفة.

شارع   15  : االجتماعي  املقر 

االبطال شقة رقم 4 ركدال الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الررسمال 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

اكتتبت  الواحدة  للحصة  100 درهم 

وحررت كلها من طرف :

السيدة : مر م بنيس 500 حصة ؛

 500 بنيس  العالي  عبد  السيد 

حصة.

التسيير : مر م بنيس.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 158831.

216 P
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 ONE SMART STAR
MOROCCO

تكو ن شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

تكمن  التي  الشركة  تكو ن  تم   / ر 
مارس   16 بتار خ  يلي  فيما  مميزاتها 

: 2022
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكـ6 

محدودة 
 ONE SMART STAR« : التسمية

»MOROCCO
 STAR PHONE«  : املعــالن 

» MOROCCO
 ELITE« -شركة   : الشـركــاء 
رسمالها  مساهمة  شركة   ،» PARCS
300.000 درهم الكائن مقرها بالدار 
تجزئة  معروف(-  )سيدي  البيماء 
األربعة  »األوقات  عمارة  »الكولين«، 
3«، جزرة رقم 14، الطابق الخامس، 
البيماء  الدار  التجاري.  )السج6 

166.641( ؛
حمو«  جوز ف  »يوهان  السيد   -
)Johann Joseph HAMOU(، مغربي 
التعر ف  لبطاقة  الحام6  الجنسية، 
الوطنية عدد BE 897938 والساكن 
زنقة  17ـ  )املعارف(-  البيماء  بالدار 
الطابق  السيوطي،  الدين  جالل 

الثالث.
رلف  مائة   : الشركة  رسمــال 

)100.000( درهم.
البيماء-  الدار   : الشركة  مقــــر 
الطابق  الزرقطوني،  شارع   ،265

التاسع رقم 92. 
املــــدة : 99 سنة ابتداء من قيدها 

بالسج6 التجاري.
الغــرض : يكمن غرض الشركة في 

املغرب كما في الخارج في :
والتسو ق  والتنمية  اإلحداث 
مباشرة،  غير  رو  مباشرة  بكيفية 
النقالة،  للهواتف  رمينة  لتطبيقات 
سمارتفون، اللو حات و املتفرعات ؛

والصناعة  والتصدير  االستيراد 
واإلصالح  والتوزيع  والتسو ق 
لجميع  والتركيب  والكراء  والصيانة 
والبرانم  املستهلكة  و  التجهيزات 
التواص6  وتجهيزات   )Logiciel(

املرس6 واإللكترونية واملعلوماتية ؛

والدراسات  الخدمات  جميع 

التتبع  والدراسات،  الهندسية 

واملواكبة في املجاالت السالفة الذكر. 

بصفته  الشركاء  عين   : املدبر ة 

مدبرا :

حمو«  جوز ف  »يوهان  -السيد 

 ،)Johann Joseph HAMOU(

)املعارف(-  البيماء  بالدار  الساكن 

السيوطي،  الدين  جالل  زنقة  17ـ 

الطابق الثالث. 

باإليـداع  القيـام  تم   : اإليــداع 

لدى  المبط  بكتابة  القانوني 

البيماء  للدار  التجار ة  املحكمة 

رقم  تحت   2022 مارس   16 بتار خ 

 .817628

السج6 التجاري : تم قيد الشركة 

البيماء  للدار  التجاري  بالسج6 

رقم  تحت   2022 مارس   16 بتار خ 

536419 من السج6 التحليلي.
املدبر

217 P

»PRODOMO«
الحــ6 املسبق
تعيين مصف

تحديد مقر التصفية
نهاية مهام مدبـر 

I -  بموجب قرارات بتار خ 9 مارس 

2022، فإن الشر ك الوحيد للشركة 

 ،»PRODOMO« لتسمية  الحاملة 

شركة ذات مسؤولية محدودة بشر ك 

وحيد رسمالها 10.000 درهم، الكائن 

زنقة   ،71  – البيماء  بالدار  مقرها 

عالل بن عبد هللا )السج6 التجاري. 

الدار البيماء 242.641(، قد :

ابتداء  للشركة  املسبق  الح6  قرر 

من يومه ؛

التعيين بصفته مصفيا :

 Jacques( رمبلي«  »جاك  السيد 

 (HUMBLE

 ،14  – البيماء  بالدار  الساكن 

الثالث،  الطابق  حرودة،  عين  زنقة 

الشقة 1.

حدد مقر التصفية بمقر الشركة؛

السيد  املدبر  مهام  نهاية  عاين 

 (Jacques HUMBLE( »جاك رمبلي«

القانوني  باإليـداع  القيـام  تم   –  II

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

بتار خ البيماء  للدار   التجار ة 

16 مارس 2022 تحت رقم 817904.
املصفي 

218 P

»ACCURACY AFRICA«

نقـ6 مقـر الشركــة

التعـدي6 التالزمي للفص6 الخامس 

من النظام األسا�سي 

I - بموجب قرارات بتار خ 28 يناير 

2022، فإن الشر ك الوحيد للشركة 

 ACCURACY« لتسمية  الحاملة 

مسؤولية  ذات  شركة   ،» AFRICA

رسمالها  وحيد  بشر ك  محدودة 

التجاري.  )السج6  درهم   300.000

الدار البيماء 392.385(، قد قرر : 

الدار  إلى  الشركة  مقر  نق6 

الحي  رنفا،  البيماء  )حي  البيماء 

فينانس  البيماء  الدار   - الحسني( 

 ،» CFC Bridge« ،سيتي، مان ستريت

املتواجد  الرابع،  الطابق   ،58 جزرة 

سابقا بالدار البيماء )عين الذئاب(- 

بالس،  رنفا  عمارة  الكورنيش،  شارع 

األول،  الطابق  الشرقي،  الجناح 

مكتب N1-B6 ؛

الفص6  لذلك  نتيجة  عدل  

الخامس من النظام األسا�سي.

القانوني  باإليـداع  القيـام  تم   –  II

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

بتار خ البيماء  للدار   التجار ة 

16 مارس 2022 تحت رقم 817905. 
املدبرون

219 P

»IN PLANTS« 

استمـرار الشركـة
بتار خ قرارات  بموجـب   –  I 

الشر ك  فإن   ،2022 فبراير   18

لتسمية  الحاملة  للشركة  الوحيد 

ذات  شركة   ،» IN PLANTS«

وحيد  بشر ك  محدودة  مسؤولية 

الكائن  درهم،   50.000 رسمالها 

منصور،  تين  تزنيت،  طر ق  مقرها 

باها   ريت  شتوكة  إقليم   –  39 كلم 

 ،)8.301 إنزكان  التجاري.  )السج6 

تطبيقا  الشركة  استمرار  قرر  قد 

.96-5 رقم  القانون  من   86 للمادة 

القانوني  باإليداع  القيـام  تـم   –  II

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

مارس   15 بتار خ  إلنزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 522.
املدبر

220 P

GENIAL SYSTEME

تكو ن شركـة ذات مسؤولية محدودة 
بشر ك واحد

يوم بتمارة  عرفي  لعقد   تبعا 

17 فبراير 2022 تم إنشاء شركة ذات 

واحد،  بشر ك  محدودة  مسؤولية 

ذات املميزات التالية :

اسم  رخذت  الشركة   : االسم 

GENIAL SYSTEME

اعمال  هواء،  مكيف   : األهداف 

اجهزة  وتركيب  اصالح  ؛  صيانة 

التكييف.

املالية،  التجار ة،  العمليات  ك6 

املرتبطة  والصناعية،  والعقار ة 

بأهداف  مباشرة  غير  رو  مباشرة 

الشركة.

18 شارع  املقر االجتماعي : عمارة 

الطابق   03 رقم  عمير شقة  ولد  فال 

األول اكدال الرباط.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجي6 بالسج6 التجاري.
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 100.000 في  حدد   : الررسمال 

حصة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 

من  نقدا  محررة  كلها  اجتماعية 

عبد  السيد  الوحيد  الشر ك  طرف 

ربواب  إقامة  ب  مقيم  صادق  االله 

 5 شقة   86 عمارة   3 س  م  طماريس 

السنة   : االلسنة االجتماعية  الطابق 

االجتماعية تبتدئ من فاتح يناير إلى 

غاية 31 ديسمبر من ك6 سنة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد عبد اإلله صادق.

باملائة   5 خصم  بعد   : األرباح 

رو  يوزع  الباقي  القانوني،  لالحتياط 

يؤج6 حسب قرارات الجمعية العامة 

العادية.

اإليداع القانوني : وقد تم اإليداع 

التجار ة  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   2022 مارس   21 يوم  بالرباط 

رقم 123121.
عن النسخة والنص

221 P

A.I FOOD 1
شركـة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد

ررسمالها : 1.330.000 درهم

املقر االجتماعي : 10 زنقة مو�سى 

بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه، الدار البيماء

السج6 التجاري : 298553

الشر ك  بناء على محمر قرارات 

 ،2021 نوفمبر   24 بتار خ  الوحيد 

تقرر ما يلي :

من  للشركة  الرئي�سي  املقر  نق6 

الشقة  نصير،  بن  مو�سى  زنقة   10

الدار  غوتتيه،   ،6 الطابق   ،11

 ،49  : التالي  العنوان  إلى  البيماء 

املعار ف   3 رقم  بركات،  رحمد  زنقة 

الدار البيماء.

تعدي6 النظام األسا�سي للشركة ؛

اإلجراءات  إلتمام  الصالحيات 

القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
مارس   16 بتار خ  بالدار البيماء 

2022 تحت رقم 817808.
قصد النشر واإلعالن

222 P

 COLUMBUS MCKINNON
NORTH WEST AFRICA
شركـة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشر ك الوحيد
ررسمالها : 400.000 درهم

املقر االجتماعي : 53 شارع حسن 
السكتاني، غوتييه، الدار البيماء

السج6 التجاري : 247909
الشر ك  بناء على محمر قرارات 
الوحيد بتار خ 21 يناير 2022، تقرر 

ما يلي :
جميع  عن  اإلدارة  تقر ر  قراءة 
واعتماد  الشركة  تصفية  عمليات 

حسابات التصفية ؛
إبراء ذمة املصفي ؛

إنهاء التصفية ؛
للمصفي  الصالحيات  إعطاء 
لح6  الالزمة  باإلجراءات  للقيام 

الشركة ؛
اإلجراءات  إلتمام  الصالحيات 

القانونية.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
مارس   15 بتار خ  بالدار البيماء 

2022 تحت رقم 817754.
قصد النشر واإلعالن

223 P

TINSA MAROC
SARL

شركـة محدودة املسؤولية
ررسمالها : 300.000 درهم

 CLOS مقر االجتماعي : 7 زاو ة شارع
 ،DE PROVENCE ET FRANKLIN

الدار البيماء
RC : 195659

الجمع  قرارات  محمر  على  بناء 
فبراير    10 بتار خ  العادي  غير  العام 

2022، تقرر ما يلي :

املحتجزة  األرباح  حساب  فحص 

املالية  السنة  نتيجة  تخصيص  بعد 

2020 تحديد  31 ديسمبر  في  املنتهية 

الغرض املؤس�سي للفرع ؛

توزيع ررباح استثنائية ؛

للقيام  الصالحيات  إعطاء 

باإلجراءات القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 

مارس   18 بتار خ  بالدار البيماء 

2022 تحت رقم 818168.
قصد النشر واإلعالن

224 P

CALL DIVISION

شركـة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشر ك الوحيد

ررسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 10 زنقة مو�سى 

بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه، الدار البيماء

السج6 التجاري 296801

الشر ك  بناء على محمر قرارات 

الوحيد بتار خ 30 يونيو 2021، تقرر 

ما يلي :

من  للشركة  الرئي�سي  املقر  نق6 

10 زنقة مو�سى بن نصير، الشقة 11، 

الطابق 6، غوتييه، الدار البيماء إلى 

العنوان التالي : 49، زنقة رحمد بركات، 

رقم 3 املعار ف الدار البيماء ؛

صياغة  وإعادة  املقاب6  التعدي6 

النظام األسا�سي ؛

اإلجراءات  إلتمام  الصالحيات 

القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 

مارس   17 بتار خ  بالدار البيماء 

2022 تحت رقم 818098.
قصد النشر واإلعالن

225 P

MCBS 
 MARIE COULBOIS(
)BUSINESS SERVICES

شركـة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشر ك الوحيد

ررسمالها : 20.000 درهم
مقرها االجتماعي : 10 شارع مو�سى 

 بن نصير، الطابق 6، شقة 11،
الدار البيماء
RC : 273899

بناء على محمر قرارات املساهم 
تقرر   ،2022 3 مارس  بتار خ  الوحيد 

ما يلي :
فحص تقر ر املصفي عن عمليات 
التصفية واعتماد حسابات التصفية ؛

إبراء ذمة للمصفي ؛
قرار إغالق التصفية ؛

باإلجراءات  للقيام  الصالحيات 
القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
مارس   18 بتار خ  بالدار البيماء 

2022 تحت رقم 818169.
قصد النشر واإلعالن

226 P

TINSA MAROC
SARL

شركـة محدودة املسؤولية
ررسمالها : 300.000 درهم

 CLOS مقر االجتماعي : 7 زاو ة شارع
 ،DE PROVENCE ET FRANKLIN

الدار البيماء
RC : 195659

الجمع  قرارات  محمر  على  بناء 
27 سبتمبر   بتار خ  العادي  العام غير 

2021، تقرر ما يلي :
بالدار  املغرب  في  فرع  إنشاء 
البيماء وتثبيت مكتبه املسج6 على 
 2 الثالث،  الطابق  التالي  العنوان 
شارع الحاتمي، بالتو الدار البيماء ؛
تحديد الغرض املؤس�سي للفرع ؛

 JUAN JOSE السيد  تعيين 
مديرا   HERNANDEZ CHACLON

للفرع ؛
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للقيام  الصالحيات  إعطاء 
باإلجراءات القانونية.

المبط  كتابة  لدى  اإليداع  تم 
بالدار البيماء  التجار ة  باملحكمة 
رقم  تحت   2022 مارس   17 بتار خ 

.818096
قصد النشر واإلعالن

227 P

A.I FOOD 2
 شركـة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
ررسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 10 زنقة  مو�سى 
بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه، الدار البيماء
السج6 التجاري 307175

الشر ك  بناء على محمر قرارات 
 ،2021 نوفمبر   24 بتار خ  الوحيد 

تقرر ما يلي :
من  للشركة  الرئي�سي  املقر  نق6 
10 زنقة مو�سى بن نصير، الشقة 11، 
الطابق 6، غوتييه، الدار البيماء إلى 
العنوان التالي : 49، زنقة رحمد بركات، 

رقم 3 املعار ف الدار البيماء ؛
تعدي6 النظام األسا�سي للشركة ؛

اإلجراءات  إلتمام  الصالحيات 
القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
مارس   16 بتار خ  بالدار البيماء 

2022 تحت رقم 817807.
قصد النشر واإلعالن

228 P

ANFA RETAIL 1
 شركـة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
ررسمالها : 520.000 درهم

املقر االجتماعي : 10 زنقة  مو�سى 
بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه، الدار البيماء
السج6 التجاري 313085

الشر ك  بناء على محمر قرارات 
 ،2021 نوفمبر   24 بتار خ  الوحيد 

تقرر ما يلي :

نق6 املقر الرئي�سي للشركة من 10 

 ،11 الشقة  نصير،  بن  مو�سى  زنقة 

البيماء الدار  غوتييه،   ،6  الطابق 

رحمد  زنقة   ،49  : التالي  العنوان  إلى 

بركات، رقم 3 املعار ف الدار البيماء ؛

تعدي6 النظام األسا�سي للشركة ؛

اإلجراءات  إلتمام  الصالحيات 

القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 

مارس   16 بتار خ  بالدار البيماء 

2022 تحت رقم 817805.
قصد النشر واإلعالن

229 P

ANFA RETAIL 1

 شركـة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد

ررسمالها : 3.000.000 درهم

املقر االجتماعي : 10 زنقة  مو�سى 

بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه، الدار البيماء

السج6 التجاري 313465

الشر ك  بناء على محمر قرارات 

 ،2021 نوفمبر   24 بتار خ  الوحيد 

تقرر ما يلي :

من  للشركة  الرئي�سي  املقر  نق6 

10 زنقة مو�سى بن نصير، الشقة 11، 

البيماء الدار  غوتييه،   ،6  الطابق 

رحمد  زنقة   ،49  : التالي  العنوان  إلى 

بركات، رقم 3 املعار ف الدار البيماء ؛

تعدي6 النظام األسا�سي للشركة ؛

اإلجراءات  إلتمام  الصالحيات 

القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 

مارس   16 بتار خ  بالدار البيماء 

2022 تحت رقم 817806.
قصد النشر واإلعالن

230 P

ANFA INVEST GESTION
 شركـة ذات مسؤولية محدودة 
ررسمالها : 2.000.000 درهم

املقر االجتماعي : 10 زنقة  مو�سى 
بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه، الدار البيماء
السج6 التجاري 297549

الجمع  قرارات  محمر  على  بناء 
العام بتار خ 24 نوفمبر 2021، تقرر 

ما يلي :
نق6 املقر الرئي�سي للشركة من 10 
 ،11 الشقة  نصير،  بن  مو�سى  زنقة 
البيماء الدار  غوتييه،   ،6  الطابق 
رحمد  زنقة   ،49  : التالي  العنوان  إلى 
بركات، رقم 3 املعار ف الدار البيماء ؛
تعدي6 النظام األسا�سي للشركة ؛

اإلجراءات  إلتمام  الصالحيات 
القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
مارس   16 بتار خ  بالدار البيماء 

2022 تحت رقم 817803.
قصد النشر واإلعالن

231 P

 CGM STRUCTURES ET
FONDATIONS

شركـة ذات مسؤولية محدودة 
ررسمالها : 50.000 درهم

املقر االجتماعي : 10 زنقة  مو�سى 
بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه، الدار البيماء
السج6 التجاري 260713

الجمع  قرارات  محمر  على  بناء 
تقرر   ،2021 يونيو   30 بتار خ  العام 

ما يلي :
نق6 املقر الرئي�سي للشركة من 10 
 ،11 الشقة  نصير،  بن  مو�سى  زنقة 
البيماء الدار  غوتييه،   ،6  الطابق 
رحمد  زنقة   ،49  : التالي  العنوان  إلى 
بركات، رقم 3 املعار ف الدار البيماء ؛
تعدي6 النظام األسا�سي للشركة ؛

اإلجراءات  إلتمام  الصالحيات 
القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
مارس   16 بتار خ  بالدار البيماء 

2022 تحت رقم 817802.
قصد النشر واإلعالن

232 P

STE SANITRA - TEC
SARL

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 10 مارس 2022 تم تأسيس الشركة.

.STE SANITRA - TEC : االسم
التركيبات   : االجتماعي  الهدف 
الحراري  العزل  رو  للتدفئة  الصحية 

الدخان الصناعي.
املقر االجتماعي : عمارة 27 متجر 
ابن  طارق  شارع  البساتين  إقامة   27

ز اد تمارة.
ررسمال الشركة : مقداره 10.000 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
 100 حصة  ك6  مقدار  اجتماعية 

درهم.
حصة    500 حالم  محمد  السيد 

اجتماعية ؛
500 حصة   السيدة بديعة حمود 

اجتماعية.
املدة : 99 عاما.

حمود  بديعة  السيدة   : التسيير 
مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

الجهوي  باملكتب  اإليداع  تم 
لالستثمار بالرباط بتار خ 6 تحت رقم 

السج6 135745.
233 P

ETUDE DE MAITRE SELMA GLIBI

NOTAIRE

 RESIDENCE RYAD AL OTOR ILLOT C

 IMM G APPT 2, AVENUE ANNAKHIL

 ANGLE RUSES AL FARAOULA ET AL

JIHANE

RABAT

LA SOCIETE CABNEG
SARL

الشركة ذات املسؤولية املحدودة
ررسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 58 زنقة سبو 
شقة رقم 1 الرباط

السج6 التجاري رقم 105937
بديوان  توثيقي  عقد  بموجب 
األستاذة سلمى قليبي، موثقة بالرباط 
فبراير   25 و   24 و   22 و   21 بتار خ 
توثيقي عقد  بموجب  وكذلك   2022
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 بنفس ديوان األستاذة سلمى قليبي، 

موثقة بالرباط بتار خ : 21 و 22 و 24 

 05 و   01 وبتار خ   2022 فبراير   25 و 

مارس 2022 تم تقر ر ما يلي :

وفاة  عن  اسف  بك6  اعالن  تم 

البيض وهي  املرحومة السيدة فر دة 

املسؤولية  ذات  الشركة  شركاء  من 

بتار خ  CABNEG SARL  املحدودة 

22 يناير 2022 والتي يرثها ك6 من :

العماني  الغني  عبد  السيد  زوجها 

بحصة 187 حصة ؛

ابنها السيد عبد اللطيف العماني 

بحصة 375 حصة ؛

العماني  سهام  السيدة  ابنتها 

بحصة 188 حصة ؛

الشركاء  حصص   جميع  بيع  تم 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة  في 

CABNEG SARL واآلتية رسماؤهم :

بحصة  البيض  انيس  السيد 

1550 حصة ؛

بحصة  البيض  إسماعي6  السيد 

375 حصة ؛

لوباريس  يونس  محمد  السيد 

بحصة 375 حصة ؛

السيد عبد الغني العماني بحصة 

187 حصة ؛

العماني  اللطيف  عبد  السيد 

بحصة 375 حصة ؛

بحصة  العماني  سهام  السيدة 

188 حصة ؛

السيدة زهور البيض بحصة 750 

حصة ؛

بحصة  البيض  صفية  السيدة 

350 حصة ؛

الدين  صفي  بن  سمية  السيدة 

بحصة 150 حصة ؛

 350 بحصة  البيض  نهى  السيدة 

حصة ؛

 350 السيدة كنزة البيض بحصة 

حصة ؛

الحصص  مجموع  تكون  وبذلك 

الشركة  في  حصة   5000 هي  املباعة 

 CABNEG املحدودة  املسؤولية  ذات 

.SARL

لفائدة ك6 من السيد ياسر الرباحي 
وخمسة  باملائة  خمسون  بنسبة 
وعشرون باملئة للسيدة دينة الرباحي 
وخمسة وعشرون باملائة للسيد عبد 

الحميد علو.
الحصص  مجموع  تصبح  وبذلك 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركاء 
CABNEG SARL 500 حصة مقسمة 

كاآلتي على الشركاء الجدد
بحصة  الرباحي  ياسر  السيد 

2500 حصة ؛
بحصة  الرباحي  دينة  السيدة 

1250 حصة ؛
بحصة  علو  الحميد  عبد  السيد 

1250 حصة.
مستخلص من رج6 اإلشهار

األستاذة سلمى قليبي

234 P

» A.Z SERVICES A.Z.S «شركة
ش.م.م.

الررسمال االجتماعي 100.000.00 
درهم

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 
الرقم 4 اكدال - الرباط -

التأسي�سي  العام  الجمع  بمقت�سى 
تم   2022 فبراير   18 بتار خ  مؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة باملميزات التالية :
شركة  التسمية : 

» A.Z SERVICES A.Z.S « ش.م.م.
ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤولية محدودة.
على  التدر ب  الهدف :- 
خدمات   – اإلدار ة  االستشارات 

األعمال.
املقر االجتماعي: 15 شارع األبطال 

الرقم 4 اكدال –الرباط-  
 99 في  الشركة  مدة  املدة :حددت 

سنة تبتدئ من تار خ تأسيسها.
حدد  االجتماعي :  الررسمال 
في100.000.00  االجتماعي  الررسمال 
حصة    على1000  مقسمة  درهم، 
موزعة  للواحدة،  درهم  بقيمة100 

على الشك6 التالي :

السيد جمال زر وح 500 حصة.

السيد هشام ارم6 500 حصة.

املجموع 1000 حصة.  

مهمة  رسندت  التسيير : 

 ، زر وح  جمال  السيد  إلى  التسيير 

لشركة محدودة،  غير  ملدة   كمسير 

A.Z SERVICES A.Z.S«

االسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفص6 05-96.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

في  بالرباط   التجار ة  باملحكمة 

22/03/2022 تحت الرقم 123162.

235 P

LA GRANDE PARA SAHARA
SARL AU

املسج6  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2022 فبراير   8 بتار خ 

شركة تحم6 الخصائص التالية :

 LA GRANDE PARA التسمية : 

.SAHARA

.SARL AU : الشك6 القانوني

الهدف االجتماعي : 

.PARA PHARMACIE 
 100.000.00 الشركة :  ررسمال 

حصة     1000 على  مقسمة  درهم، 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 6 رقم  ماج   : االجتماعي  املقر 

تجزئة جوهرة 25 الصخيرات.

التسيير : تم تعيين السيدة عتيقة 

علوي كمسيرة لشركة.
التجاري  بالسج6  تقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

135653 بتار خ 7 مارس 2022.

236 P

B2E INVESTMENT
املسج6  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2022 فبراير   17 بتار خ 

شركة تحم6 الخصائص التالية :

.B2E INVESTMENT : التسمية

.SARL : الشك6 القانوني

األشغال  االجتماعي :  الهدف 

املختلفة والبناء.

 100.000.00 الشركة :  ررسمال 

حصة     1000 على  مقسمة  درهم، 

بقيمة 100 درهم للحصة.

مبروكة  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

الطابق   02 03 شقة رقم  عمارة رقم 

السفلي الصخيرات.

التسيير : تم تعيين السيد امحمد 

الهاللي  بلحسن  والسيد  وابي  بن 

كمسيران لشركة.
التجاري  بالسج6  تقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

135697 بتار خ 14 مارس 2022.

237 P

بوليبرودكت إيكبمو
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   2022 فبراير   16

التي  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحم6 الخصائص التالية :

التسمية : بوليبرودكت إيكبمو

الصفة القانونية : ش.م.م.

التغذية  الهدف االجتماعي : مح6 

العامة.

درهم،   100.000.00 املال :  ررس 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

 500 ياسين  جورن   : الشر ك 

حصة ؛

الجوادي يوسف 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.

تحت  مح6   : االجتماعي  املقر 

رر�سي عمارة 27 تجزئة السعادة عين 

عتيق تمارة.

التسيير : جورن ياسين والجوادي 

يوسف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتار خ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 7735.
مقتطف للنشر واالشهار

238 P
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عثماني أنديستري
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   2022 فبراير   14

التي  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحم6 الخصائص التالية :
التسمية : عثماني رنديستري

الصفة القانونية : ش.م.م.ش.و.

معدات  تاجر  االجتماعي :  الهدف 

ومنتجات التنظيف ؛

التجارة ؛

مقاول رعمال مختلفة.

درهم،   100.000.00 املال :  ررس 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

 1000 إبراهيم  عثماني   : الشر ك 

حصة.

املدة : 99 سنة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.

: مح6 تحت رقم  املقر االجتماعي 

 61 رقم  انهاوند  بتجزئة  الكائن   1

تمارة.

التسيير : عثماني إبراهيم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   16 بتار خ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 7682.
مقتطف للنشر واالشهار

239 P

 STE BLACK CLOVER
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
للجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 STE BLACK لشركة  العادي،  غير 

فبراير   17 بتار خ   CLOVER SARL

2022 بسال تقرر ما يلي :

املصادقة على تفو ت حصص :

ملجموع  املعطاوي  آدم  السيد  بيع 

عبد  للسيد   حصة  حصصه)250( 

املنعم لبنو حمان.

للشركة  التجاري  النشاط  تغيير 

كما يلي :

محلبة.

من   8 و   2  ،6 الفص6  تعدي6 

القانون األسا�سي للشركة

تعدي6 القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  لإليداع 

مارس   14 بتار خ   لسال,  االبتدائية 

2022، تحت رقم 38546.

240 P

BARBAROUSSA 
  SARL AU 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر ك وحيد

 25 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات   2022 فبراير 

وحيد  بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

ش.م.م باملواصفات التالية :

 BARBAROUSSA   : التسمية 

  SARL AU

الهدف االجتماعي : نجارة الخشب.
املقر االجتماعي : رقم 1679 روالد 

زعير عين عودة تمارة.
ررسمال الشركة :مائة رلف درهم 

مقسمة على 1000 حصة لك6 واحدة  

100 درهم.

توفيق  السيد   : الشركة  مسيرة 

التقي، لفترة غير محدودة .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   15/03/2022 بتار خ   بتمارة 
رقم 7669.

241 P

 MAROC MEDITERRANEE

ASCENSEUR
  SARL AU 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  2022 بسال    18 فبراير  

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات  ش.م.م  وحيد  بشر ك 

التالية :

 MAROC   : التسمية 

MEDITERRANEE  ASCENSEUR

.  SARL AU 

التركيب   : االجتماعي  الهدف 

الكهربائي للمصاعد.

املقر االجتماعي : رقم 24 شارع امير 

سيدي محمد حي الرشاد القر ة سال.

ررسمال الشركة : مائة رلف درهم 

مقسمة على 1000 حصة لك6 واحدة  

100 درهم.

هدى  السيدة   : الشركة  مسيرة 

زرا�سي، لفترة غير محدودة .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   10/03/2021 بتار خ   بتمارة 

رقم 38523.

242 P

STE BTC BOUREGREG
  SARL 

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 STE لشركة  العادي،  غير  العام 

بتار خ    BTC BOUREGREG SARL 

2 فبراير 2022 بسال  تقرر ما يلي :

املصادقة على تفو ت حصص :

يدان  العادل  عبد  السيد  بيع 

الرحيم  عبد  للسيد  حصة   )150(

يدان.

يدان  العادل  عبد  السيد  بيع 

)125( حصة للسيد ريوب يدان.

بيع السيد عبد الغاني يدان )75) 

حصة للسيد ريوب يدان.

يدان  الغاني  عبد  السيد  بيع 

)200( حصة للسيدة فاطمة الهياللي.

من  و12  6و9  الفص6  تعدي6 

القانون األسا�سي للشركة

تعدي6 القانون األسا�سي للشركة.

تم   : القانوني  اإليداع 

بتار خ   لسال،  االبتدائية  باملحكمة 

14/03/2021 تحت رقم 38547.

243 P

STE PROD EL WASSY
SARL AU

الررسمال : 100.000 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر ك وحيد
بتار خ  بسال  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2022 مارس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
وذات  وحيد  بشر ك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 STE  : االجتماعية  التسمية 

PROD EL WASSY SARL AU
اإلنتاج   : االجتماعي  الهدف 
 / والسينمائي  البصري  السمعي 

الحديث.
املقر االجتماعي : 24، شارع األمير 
سيدي محمد حي الرشاد القر ة سال.
املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تار خ تأسيسها.
حدد   : االجتماعي  الررسمال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  ررسمال 
حصة   1000 على  موزعة  درهم 
وزعت للحصة  درهم   100 فئة   من 

كما يلي :
السيدة كبيرة بالي : 1000 حصة.
السنة االجتماعية : تبدر من فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.
: تم تعيين السيدة كبيرة  التسيير 
ملدة  للشركة  وموقعة  كمسيرة  بالي 

غير محدودة.
تم إيداع السج6 التجاري بمكتب 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
رقم  تحت   2022 مارس   10 بتار خ 

.35599
244 P

STE GREEN-IRIS
SARL

تأسيس شركة
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تقرر  بالرباط   2022 مارس   10
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :
 - غر ن   : االجتماعية  التسمية 

إيريس.
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املقر االجتماعي : 56 زنقة إبراهيم 
املحيط   2 شقة   56 عمارة  روداني 

الرباط.
الهدف : الخدمات الفالحية.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

ك6 سنة.
في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 
 1000 على  مقسم  درهما   100.000

حصة بقيمة 100 درهم.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد ادريس ناصري املدة غير 

محدودة.
 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.158919
باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت الرقم 123216.
245 P

األستاذ محمد الهم�سي
موثق بسال

18، شارع فاس
الهاتف : 0537.84.55.30/31

الفاكس : 0537.84.55.29

 SOCIETE AL WATAN
 AL ARABI DES ETUDES ET

D’INGENIERIE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشر ك وحيد

يص6 ررسمالها إلى 300.000 درهم
املقر االجتماعي : سال، شارع موالي 

الطيب العلوي، عمارة 2
شقة 5، بالطابق الثاني ر جي طابة
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
بتار خ 12 يونيو 2007، قرر الشر ك 
خصائص  بعض  بتغيير  الوحيد 

الشركة كما يلي : 
اشو،  رحمد  السيد  استقالة 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
فتيحة  والسيدة   ،Z185184 رقم 
التعر ف  لبطاقة  الحاملة  ضيف 
مهام  من   ،A794415 رقم  الوطنية 

تسيير الشركة.

تعيين السيد عبد القادر دحماني، 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
JA88733، والسيد عبد الغفور  رقم 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  القرني 

الوطنية رقم AB140414، كمسيرين 

للشركة ملدة غير محددة.

246 P

ORBIT VERT شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

ررسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة دكار عمارة 

5 الشقة رقم 6 املحيط الرباط رقم 

السج6 التجاري : 141609

تغيير املقر االجتماعي للشركة
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 

شركة  شركاء  قرر  االستثنائي، 

ذات مسؤولية  ORBIT VERT شركة 

زنقة   : االجتماعي  مقرها  محدودة، 

املحيط   6 رقم  الشقة   5 عمارة  دكار 
التجاري  السج6  في  املسجلة  الرباط 

تحت رقم 141609ما يلي :

تغيير املقر االجتماعي للشركة :

مقر  تغيير  العام  الجمع  قرر 

 5 عمارة  دكار  زنقة  من  الشركة 

الشقة رقم 6 املحيط الرباط إلى املقر 

رقم  عمارة   3 يازمان  إقامة  الجديد 

حي  القنيطرة  4 طر ق  رقم  الشقة   2

اشماعو سال.

تعدي6 النظام األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتار خ بالرباط  التجار ة   املحكمة 

22 مارس 2022 تحت رقم 123169.
للنشر واإلعالن

247 P

METASER
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  تكونت   2022 فبراير   7

وحيد  لشر ك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

METASER SARL AU : التسمية

الصفة القانونية : ش م م. ش.و.

واألثاث  اللوازم   - تجارة   : الهدف 

 - املكتبية  واألثاث  اللوازم   - املكتبية 

اللوازم الكهربائية.

 100.000 في  حدد   : الررسمال 

بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم  درهم 

100 درهم للسهم موزعة كالتالي :

1000 سهم ريوب الشاوش.

التسيير : ريوب الشاوش.

اإلمماء : ريوب الشاوش.

املدة : 99 سنة.
املقر االجتماعي : شارع 60 رقم 6 - 

10 حي لعروي الشيخ - الناضور.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

مارس   3 بتار خ  بالناضور  االبتدائية 

2022 تحت رقم 365.

248 P

MEDITERRANEAN BOATS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  تكونت   2019 يوليو   17

وحيد  لشر ك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

 MEDITERRANEAN  : التسمية 

BOATS SARL AU

الصفة القانونية : ش م م. ش.و.

الهدف : التصدير واالستيراد.

 100.000 في  حدد   : الررسمال 

بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم  درهم 

100 درهم للسهم موزعة كالتالي :

1000 سهم خليفة ارميا.

التسيير : خليفة ارميا.

اإلمماء : خليفة ارميا.

املدة : 99 سنة.

املومن  عبد  : حي  االجتماعي  املقر 

بني انصار - الناضور.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

23 يوليو  االبتدائية بالناضور بتار خ 

2019 تحت رقم 2388.

249 P

BESPRO
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  قد  بالرباط،   2022 مارس   11
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
الشر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ذات الخصائص التالية :
BESPRO SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف االجتماعي : 

تسو ق املنتجات الغذائية.
الطبية  املنتجات  وتوزيع  استيراد 

واألجهزة الطبية.
االستيراد والتصدير.

تقديم الخدمات.
إنتاج وتسو ق املنتجات الغذائية.
املنتجات  وتسو ق  وتصنيع  إنتاج 
شبه الصيدالنية واملكمالت الغدائية 

والفيتامينات.
التجارة.

ررس املال : 40.000 درهم مقسمة 
درهم   100 فئة  من  حصة   400 إلى 
الشك6  على  موزعة  الواحدة  للحصة 

التالي :
 400  : قدوري  شفيق  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما عدا  سنة  ك6  من  ديسمبر   31 إلى 
تار خ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجي6.
رقم  ج  بلوك   : االجتماعي  املقر 
حي  الحومر  ديور  الثالث  الطابق   82

يعقوب املنصور الرباط.
املسير : السيد شفيق قدوري.

 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 
.158897

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالرباط تحت رقم 123199 

بتار خ 23 مارس 2022.
250 P
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HAJRED

SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط،   2022 فبراير   28

وضع القانون األسا�سي لشركة تحم6 

الخصائص التالية :

HAJRED SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي : 

تاجر األثاث والديكور واملفروشات 

املنزلية.

والتجهيزات  الديكور  رعمال 

والتخطيط والتأثيث.

تقديم الخدمات.

األعمال مختلفة.

االستيراد والتصدير.

التجارة.

درهم   100.000  : املال  ررس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

على الشك6 التالي :

 1000  : سمير  مغفوري  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  ك6  من  ديسمبر   31 إلى 

تار خ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجي6.

املقر االجتماعي : شارع الحوز رقم 

14 الطابق السفلي الطائرات الرباط.

املسير : السيد مغفوري سمير.

 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.158835

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة بالرباط تحت رقم 123150 

بتار خ 21 مارس 2022.

251 P

إئتمانية السفياني
22، شارع محمد الخامس، عمارة السنتي�سي، 

رقم 71، مكناس
الهاتف : 0535.51.55.07/52

الفاكس : 0535.52.88.16

فارمامك
ش.م
تعدي6

العام  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 
ركتوبر   9 يوم  املؤرخ  االستثنائي 
ش.م،  »فارمامك«  لشركة   2020
ررسمالها 13.000.000 درهم ومقرها 
الحي  السعديين  شارع  االجتماعي 
تم  مكناس،  البساتين  الصناعي 

اإلتفاق على ما يلي :
ش.م  فارمامك  شركة  شراء  بعد 
املساهمان  من  الخاصة  حصصها 
التاليان : بنزكري إيمان لتسعة عشر 
زليم  درهما،   950.000 بسعر  سهما 
بسعر  رسهم  لخمسة  الحكيم  عبد 
العام  الجمع  قرر  درهما.   250.000
الشركة  ررسمال  تخفيض  العام 
بمقدار  املشتراة  األسهم  بقيمة 
1.200.000 درهما، إذ سينخفض من 

13.000.000 ليصبح 11.800.000.
قرر الجمع العام تحديث القانون 
األسا�سي لشركة فارمامك ش.م، بعد 
مختلف التغييرات الحاصلة على رمد 

حياة الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 يوم  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 86.
252 P

STE OFFISUP
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محمر  بمقت�سى 
بتار خ 14 يناير 2022 تم تغيير بعض 

قوانين الشركة وحدد ما يلي :
بيع حصص السيد لطفي بوملوي 
كاملة والتي تقدر ب 500 حصة بمبلغ 
إبراهيم  السيد  إلى  درهم   50.000
قدره  بما  املال  ررس  حدد  البوركي 
 8 رقم  عمارة  باملقر  درهم   100.000
شارع موالي احمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.

  SARL تحو 6 الشك6 القانوني من
.SARLAU إلى

استقالة السيد لطفي بوملوي من 
تسيير الشركة. وتعيين السيد إبراهيم 

البوركي املسير الوحيد للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط باملحكمة االبتدائية بالرباط 
رقم  تحت   2022 مارس   14 بتار خ 

.122950
253 P

STE BOURKI OFFICE
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محمر  بمقت�سى 
بتار خ 14 يناير 2022 تم تغيير بعض 

قوانين الشركة وحدد ما يلي :
بيع حصص السيد لطفي بوملوي 
كاملة والتي تقدر ب 500 حصة بمبلغ 
إبراهيم  السيد  إلى  درهم   50.000
قدره  بما  املال  ررس  حدد  البوركي 
 8 رقم  عمارة  باملقر  درهم   100.000
شارع موالي احمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.
  SARL تحو 6 الشك6 القانوني من

.SARLAU إلى
استقالة السيد لطفي بوملوي من 
تسيير الشركة. وتعيين السيد إبراهيم 

البوركي املسير الوحيد للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط باملحكمة االبتدائية بالرباط 
رقم  تحت   2022 مارس   14 بتار خ 

.122951
254 P

 STE AFRICA & MIDDLE
 EAST SUSTAINABLE

INVESTMENT SOLUTION
»AMESIS«

SARL 
رقم السج6 التجاري 157253

تكو ن شركة محدودة املسؤولية 
بالرباط  مؤرخ  محمر  بمقت�سى 
وضع  تم   10/11/2021 بتار خ 
محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الهدف :

دعم االستشارات اإلدار ة لتدر ب 

املستثمر ن.

دعم املستثمر ن.

رقم  30، شقة  رقم  عمارة   : املقر 

8 شارع موالي رحمد الوكيلي، حسان 

الرباط.
بما   املال  ررس  حدد   : املال  ررس 

قدره 100.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف : 

احمد  حسين  الهادي  عبد  تامر 

ضياء.

بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  التجار ة  باملحكمة  المبط 

رقم  تحت   19/01/2022 بتار خ 

.121484

255 P

STE DEEPITSKILLS
SARL AU

رقم السج6 التجاري 156745

تكو ن شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشر ك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محمر  بمقت�سى 

وضع  تم   21/11/2021 بتار خ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات الشر ك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف :

االستشارات اإلدار ة.

رقم  شقة   30 رقم  عمارة   : املقر 

الوكيلي  احمد  موالي  شارع  موالي   8

حسان الرباط.
بما   املال  ررس  حدد   : املال  ررس 

قدره 10.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

عبد العز ز ديبس.

بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  التجار ة  باملحكمة   المبط 

 : رقم  تحت   21/12/2022 بتار خ 

.120821

256 P
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BFZ CONSULTING
زنقة دكار عمارة 5 شقة 6 املحيط الرباط

 MASTER CLASS شركة
DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة
ررسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : مح6 رقم 5 
مجموعة 5 حي النهمة 1، الرباط

تأسيس شركة
 MASTER CLASS  : التسمية 

DESIGN
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
الشركاء : السيدة نادية رنخروب، 
السيد  الرحمان،  عبد  بروش  السيد 

بروش رسامة والسيدة بروش هالة.
في قطع  تاجر   : الهدف االجتماعي 
غيار السيارات، االستيراد، مقاول في 

األعمال املختلفة.
ررسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
 5 رقم  مح6   : االجتماعي  املقر 

مجموعة 5 حي النهمة، الرباط.
الشركة  تسيير  سيتم   : التسيير 
من طرف السيد بروش عبد الرحمان 

ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجار ة بالرباط.

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
تم التقييد في السج6 التجاري تحت 
رقم 158859 بتار خ 22 مارس 2022.
257 P

 ETABLISSEMENT SCOLAIRE
BOURHANI

SARL
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2022 مارس   12 بتار خ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة.
 ETABLISSEMENT  : التسمية 

SCOLAIRE BOURHANI SARL

الهدف االجتماعي : 

حمانة والدعم املدر�سي.
 100.000  : الشركة  ررسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  ك6  من  ديسمبر   31 إلى 

تار خ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجي6.

النصر  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

املستقب6 شارع طارق ابن ز اد عمارة 

مب تمارة.

املسير : حليمة البرهاني.
 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

7746 بتار خ 22 مارس 2022.

258 P

NEROTECH
SARLAU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2022 فبراير   11 بتار خ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة.

 NEROTECH SARL  : التسمية 

AU

الهدف االجتماعي : 

الكمبيوتر  شبكات  في  التصميم 

واالتصاالت السلكية والالسلكية.

تاجر رجهزة  كمبيوتر.
 100.000  : الشركة  ررسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  ك6  من  ديسمبر   31 إلى 

تار خ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجي6.

ركدال  الرباط   : االجتماعي  املقر 
 11 طابق   2 شقة  رقم   5 روا  ضاية 

عمارة.

املسير : نسر ن الر ابي.

 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

123091 بتار خ 17 مارس 2022.

259 P

GESEMA
جيسيما

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشر ك الوحيد

مقرها االجتماعي : 353، زاو ة شارع 

محمد الخامس وشارع املقاومة

فماء إدريس، الطابق الرابع

منصة رقم 5، الدار البيماء

ررسمالها : 500.000 درهم

السج6 التجاري : الدار البيماء

رقم 388013

تغيير مسير
بمقت�سى محمر قرارات الشر ك 

بالدار  الشركة  بمقر  املحرر  الوحيد 

 2021 ديسمبر   20 بتار خ  البيماء 

تقرر ما يلي :

لوبيز  رنطونيو  السيد  استقالة 

 Mr. ANTONIO LOPEZ ماغان 

كمسير  مهامه  من   ،MAGAN

للشركة.

خنك  لوبيز  روجر  السيد  تعيين 

كمسير   ROGER LOPEZ JUNQUE

للشركة ملدة غير محددة.

من   13 للفص6  املوازي  التعدي6 

القوانين األساسية للشركة.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجار ة  املحكمة  ضبط 

البيماء بتار خ 23 مارس 2022 تحت 

رقم 818760.
للخالصة والبيان

املسير

260 P

جوكيدا
بتار خ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2022 فبراير   24

ذات املسؤولية املحدودة باملواصفات 

التالية :

التسمية : جوكيدا.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي : 22 زنقة ربو عمر 

الحارث - الدار البيماء.

اإلنعاش   : االجتماعي  النشاط 

العقاري.

درهم   100.000  : املال  ررس 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

مقسمة  كليا  محررة  للحصة  درهم 

كالتالي :

 750 البوسرغيني  السيد املنتصر 

حصة.

 50 البوسرغيني  راضية  السيدة 

حصة.

 50 البوسرغيني  هشام  السيد 

حصة

 50 البوسرغيني  السيد إسماعي6 

حصة

السيد علي البوسرغيني 50 حصة

 50 البوسرغيني  عثمان  السيد 

حصة

غير  ملدة  الشركة  تسير   : التسيير 

املنتصر  السادة  طرف  من  محدودة 

البوسرغيني  وعثمان  البوسرغيني 

وهشام  البوسرغيني  وراضية 

البوسرغيني  وإسماعي6  البوسرغيني 

وعلي البوسرغيني.

املنتصر  السيد  توقيع  مع 

البوسرغيني رو توقيعين مشتركين بين 

وعثمان  البوسرغيني  علي  الشركاء 

البوسرغيني  علي  رو  البوسرغيني 

راضية  رو  البوسرغيني  وهشام 

البوسرغيني وعثمان البوسرغيني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  يتم 

رقم  تحت  البيماء  بالدار  التجار ة 

 2022 مارس   14 بتار خ   817523

سج6 تجاري رقم 536003.
اإلشارة والتسيير

261 P
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VICTORIA FRUITS
 SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
بشر ك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   ،23/03/2022 يوم  بالرباط 
لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 
وحيد،  بشر ك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية :
»VICTORIA FRUITS« : التسمية
الهدف : بيع وشراء وتوزيع الفواكه 

والخمروات بالجملة والتقسيط.
موالي  شارع   28 االجتماعي:  املقر 
حسان   91 رقم  شقة  إسماعي6 

الرباط.
تار خ  من  إبتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الررسمال : حدد ررسمال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.
الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

السيد محمد الحاكي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

غاية 31 ديسمبر.
وتسجي6  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري  بالسج6  الشركة 
 : بتار خ  بالرباط،  التجار ة  للمحكمة 
23/03/2022 ، تحت رقم 123232.
262 P

 LA MARJOLAINE EPICERIE
FINE

الشركة ذات املسؤولية املحدودة
بتار خ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قانون  وضع   2022 فبراير  فاتح 
املسؤولية  محدودة  لشركة  رسا�سي 

التي تحم6 الخصائص التالية :
إيبيسغي  الماغجولين   : التسمية 

فين ش.ذ.م.م.
املقر الرئي�سي : املتجر 1 و فاك 3 

رقم 3484 تمارة.
املدة : 99 عاما.

النشاط :
الغذائية  املنتجات  صناعة 

واملعلبة.

املنتجات  جميع  بيع  املشتريات، 
الطلبات  املعلبة،  الغذائية واألطعمة 

الخارجية والتسليم.
جميع  وتوزيع  وبيع  وشراء  تسو ق 

املنتجات الغذائية.
الررسمال 100.000 درهم.

التسيير : السيدة مر م ايت محند 
إلى  الشركة  عن  واملسؤولة  املوقعة 

رج6 غير محدد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 7718 رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتار خ 21 مارس 2022.
رقم السج6 التجاري : 135789.

263 P

 STE SIDI AAMER
CONSTRUCTION

 SARL
ررسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : كراج رقم 184 
تجزئة الصنوبر رحداف رزرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�سي  القانون  وضع  تم 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
بتار خ  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
الخاصيات  ذات   ،15/03/2022

التالية :
 STE التسمية : تأخذ الشركة اسم
 SIDI AAMER CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
 PROMOTEUR  : الهدف 
 IMMOBILIER - TRAVAUX
 DIVERS OU CONSTRUCTION -

.NEGOCIANT
املقر  يقع   : االجتماعي  املقر 
 184 رقم  بكراج  للشركة  االجتماعي 

تجزئة الصنوبر رحداف رزرو.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.
الررسمال االجتماعي : 1.000.000 
حصة   10.000 على  مقسمة  درهم 
للحصة  درهم   100.00 قيمة  من 

الواحدة. على الشك6 التالي :

 3.334 هللا  عبد  موالي  قاسمي 
حصة.

قاسمي محمد 3.333 حصة.
قاسمي فاطمة 3.333 حصة.

10.000 حصة.
القانون  بمقت�سى  عينا   : التسيير 
غير  ملدة  مسيران  للشركة  األسا�سي 
محمد  قاسمي  السيـد  محدودة 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
قاسمي  والسيدة   ،DA75258 رقم 
التعر ف  لبطاقة  الحاملة  فاطمة 

.DA54409 الوطنية رقم
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأزرو  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
رقم  تحت   22/03/2022 بتار خ 

السج6 التجاري 1741.
264 P

OZONE FKIH BEN SALAH
SARL

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
بمقت�سى املحمر التوثيقي للجمع 
»روزون  لشركة  العادي  غير  العام 
 14 بتار خ  املؤرخ  صالح«  بن  الفقيه 

سبتمبر 2021، قرر الشركاء ما يلي :
لشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 
من  صالح«  بن  الفقيه  »روزون 
العنوان الحالي : شارع الحسن الثاني، 
11،ـ الطابق  إقامة ليلى، املكتب رقم 
عنوان  إلى  بن صالح  الفقيه  الثالث، 
 : الجديد  العنوان  املدينة،  بنفس 
 ،252 رقم  التجزئة  النصر،  ودادية 
بوخادو،  روالد  زنقة  الفيرى،  حي 

الفقيه بن صالح.
القانون  من   4 الفص6  تغيير 
 : كالتالي  و صبح  لشركة  األسا�سي 
: ودادية  املقر االجتماعي الجديد هو 
حي   ،252 رقم  التجزئة  النصر، 
الفقيه  بوخادو،  روالد  زنقة  الفيرى، 

بن صالح.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
بالفقيه بن الصالح بتار خ 18 ركتوبر 

2021 تحت رقم 612.
265 P

OZONE YOUSSOUFIA
SARL

تعيين هيئة اإلدارة
بمقت�سى املحمر التوثيقي للجمع 

روزون  للشركة  العادي  غير  العام 

ديسمبر   23 بتار خ  املؤرخ  اليوسفية 

2021، قرر الشركاء ما يلي :

اليوسفية«  »روزون   : التسمية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

التدبير   : االجتماعي  الهدف 

الذي  العمومي  للقطاع  املفوض 

يتعلق بالنفايات املنزلية وما شابهها.

 5.410.000  : الشركة  ررسمال 

درهم مقسمة إلى 54.100 حصة من 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

عز ز البدراوي 100 حصة.

والخدمات  للبيئة  روزون  شركة 

54000 حصة.

تعيين هيئة اإلدارة لشركة روزون 

ثالثة  من  تتكون  والتي  اليوسفية 

مساندة  في  مهمتهم  تنحصر  رعماء، 

األعمال  تسيير  على  الشركة  مسير 

وهم  الشركة  لهذه  واملالية  اإلدار ة 

على النحو التالي :

الحام6  فيرادي،  يونس  السيد 

.TA99767 للبطاقة الوطنية رقم

سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا، الحام6 للبطاقة الوطنية رقم 

.E354493

الحام6  بنعمور،  حنان  السيدة 

.A609925 للبطاقة الوطنية رقم

الصالحية والتوقيع :

في  الصالحيات  كام6  تخول 

األسا�سي  القانون  من   15 الفص6 

توقيعه  تحت  البدراوي  عز ز  للسيد 

الوحيد.

التي  للصالحيات  وفقا  و قرر 

للسيد  األسا�سي  القانون  منحها 

اإلدارة  هيئة  ألعماء  البدراوي  عز ز 

التوقيع املزدوج على النحو التالي :

سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا + السيدة حنان بنعمرو.
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رو السيد يونس فيرادي + السيدة 

حنان بنعمرو.

السيد موالي عبد هللا سيدي  رو 

حيدا + السيد يونس فيرادي.

هيئة  رعماء  صالحية  تمتد 

اإلدارة إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

 2022 فبراير   10 بتار خ  باليوسفية 

تحت رقم 87.

266 P

OZONE HARHOURA
SARL

تعيين هيئة اإلدارة
بمقت�سى املحمر التوثيقي للجمع 
روزون  للشركة  العادي  غير  العام 

ديسمبر   27 بتار خ  املؤرخ  هرهورة 

2021، قرر الشركاء ما يلي :

هرهورة«  »روزون   : التسمية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

التدبير   : االجتماعي  الهدف 

الذي  العمومي  للقطاع  املفوض 

يتعلق بالنفايات املنزلية وما شابهها.
ررسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

عز ز البدراوي 10 حصة.

والخدمات  للبيئة  روزون  شركة 

990 حصة.
تعيين هيئة اإلدارة لشركة روزون 

ثالثة  من  تتكون  والتي  اليوسفية 

في مساندة  تنحصر مهمتهم  رعماء، 

األعمال  تسيير  على  الشركة  مسير 

وهم  الشركة  لهذه  واملالية  اإلدار ة 

على النحو التالي :

الحام6  فيرادي،  يونس  السيد 

.TA99767 للبطاقة الوطنية رقم

سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا، الحام6 للبطاقة الوطنية رقم 

.E354493

الحام6  بنعمور،  حنان  السيدة 

.A609925 للبطاقة الوطنية رقم

الصالحية والتوقيع :

في  الصالحيات  كام6  تخول 

األسا�سي  القانون  من   15 الفص6 

توقيعه  تحت  البدراوي  عز ز  للسيد 

الوحيد.

التي  للصالحيات  وفقا  و قرر 

للسيد  األسا�سي  القانون  منحها 

اإلدارة  هيئة  البدراوي ألعماء  عز ز 

التوقيع املزدوج على النحو التالي :

سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا + السيدة حنان بنعمرو.

روالسيد يونس فيرادي + السيدة 

حنان بنعمرو.

سيدي  هللا  عبد  موالي  روالسيد 

حيدا + السيد يونس فيرادي.

هيئة  رعماء  صالحية  تمتد 

اإلدارة إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 

بالرباط بتار خ 14 مارس 2022 تحت 
رقم 1783.

267 P

ديكا موروكو كاستينك
شركة رسهم مبسطة

 بشر ك وحيد

بررسمال 150.000.000 درهم 

قاب6 للتحو 6

املقر الرئي�سي : عامر السفلية 

املنطقة الحرة األطلسية

318-316-314-I1 قطع

الطر ق الوطنية 4 القنيطرة

تأسيس شركة
بتار خ عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس  تم   ،2022 فبراير   22

وحيد  بشر ك  مبسطة  رسهم  شركة 

خصائصها كما يلي :

 DIKA MOROCCO  : التسمية 

CASTINGS

الشك6 : شركة مساهمة مبسطة 

مع مساهم واحد.

معدات  تصنيع   : الغرض 

السيارات.

ررس املال : يحدد ررس املال بمبلغ 

للتحو 6  قاب6  درهم   150.000.000

سهم   1500.000 إلى  مقسم  وهو 

بقيمة اسمية مائة 100 درهم للسهم 

قيمتها  ربع  بنسبة  بالكام6.  مدفوعة 

الوحيد،  الشر ك  قب6  من  االسمية 

شركة   CITIC DICATAL CO, LTD

القانون  بموجب  تأسست  محدودة 

قدره  مسج6  مال  بررس  الصيني، 

2075.097592 يواًنا منطقة  التنمية 

في  املسج6  مكتبها  و قع   LONGHAI

الوطني  تعر فعا  اورمز  طر ق   185

الفر د هو 91130300601149636 

مدينة  والتكنولوجية،  االقتصادية 

خبي،  مقاطعة  تشينهوانغداو، 

هانكي،  وو  السيد  و مثلها  الصين، 

 قانونًيا.
ً

بصفته ممثال

املدة : 99 سنة انطالقا من تار خ 

تقييد الشركة بالسج6 التجاري.

االحتياطي   / األرباح  تخصيص 

القاب6  الربح  يتكون   : القانوني 

للتوزيع من صافي ربح السنة املالية.

السابقة  الخسائر  منه  مخصوًما 

االحتياطي  في  املوضوعة  واملبالغ 

 للقانون واملزايدة على األرباح 
ً
تطبيقا

املرحلة من السنوات املالية السابقة 

من هذا الربح، يقوم املساهم الوحيد 

يراها  التي  املبالغ  بخصم  ذلك  بعد 

ري  ألوقاف  لتخصيصها  مناسبة 

غير  رو  عادية  رو  احتياطية  رموال 

عادية ، رو لترحيلها مرة رخرى.

كرئيس  تعيينه،  تم   : الرئيس 

السيد   : محدودة  غير  ملدة  للشركة، 

وانغ جون من الجنسية الصينية من 

جمهور ة  بهيبي،   1974 مايو  مواليد 

الصين الشعبية، حام6 جواز السفر 

 ،201 مح6 سكناه   ،2166033 رقم 

تيانيونغ   ،5 مبنسى   ،4 مجموعة 

ديستريكت،  هايكونك  تاون،  نيو 

جمهور ة  هيباي،  كانهوانكداو، 

الصين الشعبية.

بالسج6  الشركة  تقييد  تم 
14 مارس  بتار خ  بالقنيطرة  التجاري 

2022 تحت رقم 64563.
للخالصة و البيانات

268 P

STE BATI CONVERING
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتار خ 
شركة  تأسيس  تم   2022 مارس   14

محدودة املسؤولية.
 STE BATI  : التسمية 

CONVERING SARL AU
 12RUE SABRI : املقر االجتماعي
 BOUJEMAA 1 ER ETG N6

.CASABLANCA
الهدف : خدمات البناء.

 100.000  : الشركة  ررسمال 
درهم.

رقم  رحمد  فرحي   : التسيير 
.BK44951 البطاقة

دوار   : الشركة  مسير  عنوان 
بوعزة  دار  رحمد  روالد  دندون 

النواصر الدار البيماء.
املدة : 99 سنة.

بالسج6  الشركة  تسجي6  تم 
الدار  التجار ة  باملحكمة  التجاري 
البيماء بتار خ 23 مارس 2022 رقم 

السج6 التجاري 537443.
269 P

SAMSCAR
SARLAU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2022 مارس   7 بتار خ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشر ك وحيد.
SAMSCAR SARL AU : التسمية
تأجير   : االجتماعي  الهدف 

السيارات بدون سائق.
ررسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشك6 التالي :
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عبد الصمد سماري 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
الهند  زنقة   : االجتماعي  املقر 

العمارة ر مخزن 36 القبيبات الرباط.

املسير : عبد الصمد سماري.
 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.158939

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

مارس   23 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123236.

270 P

MOUHAB PALACE
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الررسمال قدره : 100.000 درهم

مقرها : تجزئة املغرب العربي 70 - 

B2 رقم 2، القنيطرة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتار خ  العرفي  للعقد   تبعا 

بالقنيطرة  املسج6   2022 فبراير   21

بتار خ 3 مارس 2022 تم وضع قوانين 

الشركة ذات املميزات التالية :

 MOUHAB PALACE  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

املسؤولية املحدودة.

املغرب  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 
العربي B2 - 70 رقم 2، القنيطرة.

الهدف االجتماعي : مقهى.

الررسمال : حدد ررسمال الشركة 

 1000 إلى  100.000درهم مقسمة  في 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة على الشك6 التالي :

 500 محسن  الشكراني  السيد 

حصة ؛

 500 محمد  الشكراني  السيد 

حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
غير  ملدة  محسن  الشكراني  السيد 

محدودة.
في  التجاري  بالسج6  التقييد  تم 
تحت  بالقنيطرة  االبتدائية   املحكمة 

رقم 64591.
271 P

ZA BUSINESS
SARL

3 العمارة 19 إقامة دار الجودة زنقة 
تاركة حي النهمة 1، الرباط

إعالن عن تأسيس 
مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بالرباط   2022 فبراير   24 بتار خ 
وضع القانون األسا�سي لشركة تحم6 

الخصائص التالية :
.ZA BUSINESS : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية محدودة.            

الهدف االجتماعي :
تاجر لحوم بالجملة ؛

املواد  رنواع  جميع  وشراء  بيع 
الغذائية  بالجملة والتقسيط.

ررسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسمة إلى 100 حصة من  فئة 100 
الشركاء  بين  موزعة  للحصة  درهم 

على الشك6 التالي :
السيد رشيد العيا�سي 500  حصة ؛
السيد محمد العيا�سي 500  حصة.
املقر االجتماعي : املح6 3 العمارة 
19 إقامة دار الجودة زنقة تاركة حي 

النهمة 1، الرباط.
الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 
غير  ملدة  العيا�سي  محمد  السيد  إلى 

محدودة.
السنة املالية :  من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من ك6 سنة.
تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجار ة بالرباط يوم 14 مارس 2022 

تحت رقم 122933.
التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.158641
272 P

  IHSAN HAWLING
الصفة القانونية :  شركة محدودة 

املسؤولية بمساهم واحد 
في  العرفي  العقد  تسجي6  تار خ   
بـتمارة  والتي تحم6    2022 2 مارس  

الخصائص التالية :
الهدف االجتماعي: نق6 البمائع.    
 ررسمال الشركـة : 100.000  درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

على الشك6 التالي :
السيد جالنطي نبي6 1000  حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
املقر اإلجتماعي : الرقم 48 عمارة 1 

شارع فال والد عمير اكدال الرباط.
التسيير : السيد جالنطي نبي6.

 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 
.158931

273 P

N2M PROMO
 SARL

CAPITAL SOCIAL : 10.000 DH
 SIEGE SOCIAL : 97 BELLE VUE 3

MEKNES
سج6 تجاري 55749

بتار خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بمكناس  مسج6   ،2022 يناير   18
وضع  تم   2022 يناير   20 بتار خ 
شركة  لتأسيس  األسا�سي  القانون 
ذات املسؤولية املحدودة شركة ذات 

الخصائص التالية :
.N2M PROMO SARL : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشك6 
املحدودة.

 97 BELLE VUE : املقر االجتماعي
.3 MEKNES

 LA PROMOTION  : الغرض 
.IMMOBILIERE

املدة : 99 سنة.
من  الشركة  تسيير  يتم   : التسيير 
الصديق  الدين  نور  السيدان  طرف 

وميمون الصديق.
ملزمة  الشركة  تصبح   : اإلمماء 
الصديق  الدين  نور  السيد   بإمماء 

رو ميمون الصديق.
 10.000  : االجتماعي  الررسمال 
100 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 
الواحدة مملوكة  100 درهم للحصة 
للشركاء ومقسمة على الشك6 التالي :

 50 الصديق  الدين  نور  السيد 
حصة ؛

السيد ميمون الصديق 50 حصة ؛
ما مجموعه 100 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

التجاري  السج6  في  التقييد  رقم 
.55749

للخالصة والنشر
األستاذ احمد الحمري

274 P

 SOCIETE ALLIANCE A.A.O
S.A.R.L A.U 

ررسمالها االجتماعي : 100.000 درهم 
 SIEGE SOCIAL: SEHB BEN

 AISSA DOMAINE BETTANI AIT
OUALLAL MEKNES
سج6 تجاري  54559

بتار خ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
بمكناس  مسج6   ،2022 مارس   16
2022 تم بمقتماه  17 مارس  بتار خ 
رفع ررسمال الشركة بتقديم حصص 
وذلك  قيمتها  تحديد  تم  نقدية 
خبير  رعده  الذي  التقر ر  على  بناء 

محاسبتي وعليه فقد تم :
رفع ررسمال الشركة من 100.000 
درهم إلى 3.794.000 درهم ري بز ادة 
694.000 3 درهم. ري بز ادة 36940 
درهم   100 بقيمة  الشركة  في  حصة 

للحصة الواحدة.
 وبذلك رصبح الفص6 6 والفص6 7 
على  للشركة  األسا�سي  القانون  من 

الشك6 التالي :
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الفص6 6 :
ررسمال الشركة رصبح محددا في 

3.794.000 درهم مقسم على الشك6 

التالي :

البطاني  الدين  نور  السيد 

3.794.000 درهم ؛.

هي  الشركة  ررسمال  مجموع 

3.794.000 درهم.

 الفص6 7 :
ررسمال الشركة رصبح محددا في 

3.794.000 درهم مقسم إلى 37940 

حصة مقسمة على الشك6 التالي : 

السيد نور الدين البطاني 37940 

حصة ؛

املكونة  الحصص  مجموع 

لررسمال الشركة هي  37940 حصة.

بتار خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بمكناس  مسج6   ،2022 مارس   18

تفو ت  تم   2022 مارس   21 بتار خ 

السيد  يملكها  التي  الحصص  جميع 

نور الدين البطاني إلى السادة يوسف 
الغزاوي  محمد  والسيد  الغزاوي 

بالتساوي بينهما.

وبذلك عدل الفص6 6 والفص6 7 

من القانون األسا�سي للشركة.

الفص6 6 :
ررسمال الشركة رصبح محددا في 

3.794.000 درهم مقسم على الشك6 

التالي :
الغزاوي  يوسف  السيد 

1.897.000 درهم ؛

السيد محمد الغزاوي 1.897.000 

درهم ؛

هي  الشركة  ررسمال  مجموع 

3.794.000 درهم.

 الفص6 7 :
ررسمال الشركة رصبح محددا في 

3.794.000 درهم مقسم إلى 37940 

حصة مقسمة على الشك6 التالي : 

 18970 الغزاوي  يوسف  السيد 

حصة ؛

 18970 الغزاوي  محمد  السيد 

حصة ؛

املكونة  الحصص  مجموع 
لررسمال الشركة هي  37940 حصة.
الدين  نور  السيد  استقالة  تقديم 
للشركة  البطاني من منصبه كمسير 
وإعطائه إبراء تام للمدة التي قماها 

في التسيير مع شكره على ذلك.
بتار خ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
بمكناس  مسج6   ،2022 مارس   22
تحيين  تم   2022 مارس   23 بتار خ 

النظام األسا�سي للشركة.
الغزاوي  يوسف  السيد  تعيين 

كمسير جديد للشركة.
للشركة  القانوني  الشك6  تحو 6 

.SARL إلى SARL AU من
 للخالصة والنشر 

األستاذ احمد الحمري

275 P

 STE GROUPE INNOVATION
EQUIPEMENT MAROC

GIEM  SARL AU 
بمدينة  مؤرخ  محمر  بمقت�سى 
تم   2022 يناير   14 بتار خ  الرباط 
وحدد  الشركة  قوانين  بعض   تغيير 

ما يلي :  
تغيير  تم   : االجتماعي  املقر  تغيير 
املقر االجتماعي للشركة من 17 شارع 
 5 رقم  شقة  الوكيلي  رحمد  موالي 
بالس بيتري، الرباط، إلى شارع موالي 
شقة   30 رقم  عمارة  الوكيلي  رحمد 

رقم 8، حسان، الرباط. 
اإليداع القانوني : تم بكتابة المبط 
بتار خ  بالرباط   التجار ة   باملحكمة 

3 مارس 2022 تحت رقم 122591.
276 P

 EJAD LANGUAGES
 TRANSLATION

INTERNATIONAL
SARL AU

تأسيس شركة
يوم  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
في  مسج6   2021 ديسمبر  فاتح 
قد   2021 ديسمبر   8 بتار خ  الرباط 
املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر ك واحد. 

الهدف االجتماعي :
الترجمة بجميع اللغات ؛

التكو ن ؛
التجارة.

درهم   100.000 الشركة  ررسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسم 

100.00 درهم للحصة الواحدة :
السيدة هند علومة 1000  حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.
الروداني  ابراهيم  زنقة   : العنوان 

عمارة 56 شقة 2 املحيط، الرباط.
املسير : السيدة هند علومة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالرباط تحت رقم 123105 
السج6  رقم   2022 مارس   23 بتار خ 

التجاري 158905.
277 P

ديوان األستاذ محمد كر م دوليزال

VERIMO
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية
ررسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : بالدار البيماء، 
64 زنقة عبد هللا املديوني، الطابق 

األول، الشقة 2
بمقت�سى عقد عرفي توثيقي تلقاه 
موثق  دوليزال  كر م  محمد  األستاذ 
 بالدار البيماء بتار خ 24 فبراير 2022 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

مميزاتها كالتالي : 
التسمية : VERIMO ش.م.م.

سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
خارج  رو  داخ6  باملشاركة  رو  ألجلها 

املغرب :
تجارة الحديد ومواد البناء ؛

صنع املعادن الحديدية ؛
رشغال البناء املختلفة ؛

العم6 في جميع رنواع الحرف ؛
االستيراد والتصدير ؛

التجارة ؛
والديكور  والتجهيز  التخطيط 
الداخلي والخارجي والتأثيث والتنجيد ؛

والتركيب  التخطيط  رعمال 

والديكور ؛

مقاول ديكور ؛

واملعدن  واألملنيوم  الخشب  نجارة 

الفوالذ  ورعمال  واألقفال  والحديد 

املقاوم للصدر وجيمع رنواع السدادات ؛

التشطيب،  رعمال  جميع 

السباكة واملراج6 وتغطية األرضيات 

الرخام  ورعمال  والطالء  والجدران 

املركز ة  والتدفئة  والكهرباء  والطالء 

وتكييف الهواء والعزل والسد ؛

جميع املهن ؛

مقاول بناء ورعمال مختلفة ؛

التجارة  في  والتصدير  االستيراد 

بشك6 عام ؛

رنواع  جميع  وتصدير  استيراد 

البمائع ؛

التوزيع العام ؛

رعمال متنوعة ولوازم متنوعة ؛

اإلدار ة  واالستشارات  الخدمات 

والعقار ة ؛

متعلقة  رخرى  خدمات  ري 

بتسو ق املنتجات العقار ة ؛

املكتبية  اللوازم  وبيع جميع  شراء 

واللوازم  الكمبيوتر  ورجهزة  واألثاث 

املدرسية ؛

التصميم الجرافيكي والطباعة ؛

املعامالت  جميع  عام،  وبشك6 

املالية  واألوراق  والصناعية  التجار ة 

املالية،  واملعامالت  والعقارات 

املرتبطة بشك6 مباشر رو غير مباشر 

من  رو  رعاله،  املذكورة  باألنشطة 

املحتم6 رن تعزز تحقيقها وتطو رها، 

غير  رو  مباشرة  مشاركة  ري  وكذلك 

في  األشكال  من  شك6  بأي  مباشرة، 

الشركات التي تسعى لتحقيق رهداف 

مماثلة رو ذات صلة.

املقر  حدد   : االجتماعي  املقر 

زنقة   64 البيماء،  بالدار  االجتماعي 

األول،  الطابق  املديوني،  هللا  عبد 

الشقة 2.

املدة : 99 سنة.
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الررسمال االجتماعي : حدد ررسمال 

مقسمة  درهم   100.000 في  الشركة 

 100 من  اجتماعية  1000 حصة  إلى 

درهم للواحدة ك6 حصة تحم6 الرقم 

قب6  من  دفعها  تم   ،1000 إلى   1 من 

الشركاء على شك6 مساهمات نقدية 

والتي تم توزيعها على الشك6 التالي :

 900 لخديم  املجيد  عبد  السيد 

حصة ؛

حصة   100 لخديم  مهدي  السيد 

اجتماعية ؛

املجموع 1000 حصة اجتماعية.

وذلك  الشركة  تسيير   : التسيير 

السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

عبد املجيد لخديم.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

املحكمة التجار ة بالدار البيماء بتار خ 

22 مارس 2022 تحت رقم 818586.

بالسج6  الشركة  تقييد  تم   -  3

التجاري لدى املحكمة التجار ة بالدار 

 2022 مارس   22 بتار خ   البيماء 

تحت رقم 537351.
للخالصة والبيان

278 P

BIG SMILE EVENT 
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 Siège Social : SECT NAHDA RUE

 TAGHAZOUT N°48 LAAYAYDA,

SALE

   ICE N° 002924672000004

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

تم  قد  بسال،   2021 ركتوبر   18 في 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

والتي تحم6 الخصائص التالية :   

.BIG SMILE EVENT :  التسمية   

الهدف  االجتماعي :

تنظيم الرحالت ؛

املخيمات  رنواع  جميع  تنظيم 

الصيفية ؛

رنواع  جميع  وتنظيم  حجز 

الرحالت الخاصة رو املهنية ؛

واألعراس  الحفالت  تنظيم 

واالستقباالت ؛

السياحية  الفعاليات  تنظيم 

والفندقية والر اضية.
ررسمال الشركة : 100.000 درهم 

 100 بثمن  1000 حصة  على  مقسم 

درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة   

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي : حي النهمة، زنقة 

تاغازوت، رقم 48، العيايدة، سال.

التسيير : عين السيد ربيع املقدم، 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
ملدة  للشركة  مسير   AE98023 رقم 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  المبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بسال تحت رقم 1231.

 : التجاري  السج6  في  االندراج 
التجاري  السج6  في  الشركة  سجلت 

رقم  تحت  سال  االبتدائية  باملحكمة 

.35065

279 P

IMMO KECK
SARL AU

تأسيس شركـــــة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر ك واحد 
اعالن متعدد القرارات

لشركة  األسا�سي  النظام  تم وضع 

بشر ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد ذات املميزات املبينة فيما يلي :

.IMMO KECK : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.                                                                 
املقر : العمارة 30 الشقة 8، زنقة 

موالي احمد لوكلي حسان الرباط. 

سنة   99 في  مدتها  حددت   : املدة 

اعتبارا من تار خ تأسيسها النهائي.
 100.000  : الجماعي  املال  ررس 

درهم املوزع كما يلي:

 100.000 كمال  صبري  السيد 

درهم 100 حصة. 

السنة الجماعية ما بين فاتح يناير 

إلى متم ديسمبر.  

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

مارس   23 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022  تحت رقم 123231.

280 P

SHOES BY SARA TAZI
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك واحد

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

املسج6 في 6 ديسمبر 2022 ما يلي :

تصفية الشركة.

سارة  مخا  التازي  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.

ب  الكائن  الشركة  عنوان  تعيين 

إقامة  الخامس،  محمد  شارع   452

السفلي،  الطابق   ،1 كاليفورنيا 

القنيطرة.

التقييد بالسج6 التجاري الصادر 

بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  عن 

رقم  امللف  وضع   61359 رقم  تحت 

90665 بتار خ 9 مارس 2022.

281 P

PARA ZIAD AL KHAIR
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشر ك الواحد
ررسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : متجر رقم ج424 

بروغيفت الكورة، سيدي محمد بن 

عبد هللا، يعقوب املنصور، الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

 PARA ZIAD AL KHAIR شركة 

بتار خ  املسؤولية  محدودة   شركة 

4 مارس 2022 ذات امليزات التالية :

شبه صيدلية.            
من  مكون  الشركة  ررسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من   حصة 

مقسمة على الشك6 التالي :

السيدة رجاء بال 1000 حصة.
الشركة مسيرة من طرف السيدة 

رجاء بال.
مدة الشركة : محددة في 99 سنة 
السج6  في  تار خ تسجيلها  ابتداء من 

التجاري.
باملحكمة  الشركة  تسجي6  تم 
التجار ة بالرباط بتار خ 23 مارس 2022 

تحت رقم 158929.
282 P

 LINKCITY
DEVELOPPEMENT MAROC

شركة مساهمة مبسطة
 السج6 التجاري بالدار البيماء 

رقم 351303  
مواءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

القانون 19.20 
الجمع  محمر  بموجب   -  I
بتار خ  املنعقد  العادي  الغير   العام 
 LINKCITY لشركة   2022 فبراير   24
 DEVELOPPEMENT MAROC
 ش.م.م، ررسمالها 2.000.000 درهم، 

مقرها بالدار البيماء، برج كريسطال 
1، الطابق 11، الدار البيماء مار نا، 
هللا  عبد  بن  محمد  سيدي  شارع 
بالدار  التجار ة  باملحكمة  ومسجلة 
تقرر   ،351303 رقم  تحت  البيماء 

ما يلي :
القانون  ألحكام  الشركة  إخماع 
للقانون  واملكم6  املعدل   19.20 رقم 
العنوان  إلغاء  بعد   05.96 رقم 

الخامس عشر من القانون 17.95.
جديد  رسا�سي  نظام  اعتماد 
رقم  القانون  رحكام  مع  منسجم 
 05.96 القانون  تعدي6  بعد   19.20

وتكميله.
 Ali السيد  تعيين  تأكيد 
ملجلس  رئيسا   BENCHEQROUN

إدارة الشركة.
 Younes السيد  تعيين  تأكيد 

ABDELJALIL مديرا عاما.
 Reda EL السيد  تعيين  تأكيد 

YAKOUBI نائبا للمدير العام.
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استمرت  القرارات،  لهذه  نتيجة 
شركة  شك6  في  الوجود  في  الشركة 

األسهم املبسطة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالدار  التجار ة  املحكمة  ضبط 
البيماء بتار خ 23 مارس 2022 تحت 

رقم 818764.
الرئيس

283 P

 Sté MARTIMAR BAKKAR
SERVICE
SARL AU

تم بتار خ 27 ديسمبر 2018 وضع 
قوانين الشركة ذات املميزات التالية :

 Sté MARTIMAR  : التسمية 
.BAKKAR SERVICE

االسماك  وشراء  بيع   : املوضوع 
نق6  واالستيراد،  التصدير  بالجملة، 

االسماك.
املسيرة  تجزئة    : االرئي�سي  املقر 
الخمراء الشطر III رقم 753 املر�سى 

العيون.
في  درهم   100.000  : الررسمال 

ملك السيد جواد بكار.
االدارة : تسيير السيد جواد بكار.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2018 ديسمبر   27 بتار خ 
18/2808 مسجلة تحت رقم 26505 

بتار خ 27 ديسمبر 2018.
284 P

LA MIRABELLE DOREE
 شركــــة ذات املسؤولية املحدودة 

بـتار خ  العرفـي  للعقـد   تـبعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،2022 مارس   17

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
 LA MIRABELLE«  : التسميـــة 

.» DOREE
ذات  شركة   : الشك6 القانوني  

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضـــوع :

التعليم االبتدائي، روض األطفال، 
الحمانة والتعليم املستمر والفصول 

املسائية ؛ 

على  الخاص  والتدر ب  التعليم   

جميع املستو ات ؛

التعليم بجميع رشكاله االبتدائية 

والثانو ة...الخ.
حي   ،18 رقم   : الرئـيسـي  املقـر 

حجري، العيون.

الررسمال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 

يمتلكها  للواحدة،  درهم   100 فئة 

بالكام6  السيدة صوفيا الغنامي.

السيدة  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 

صوفيا الغنامي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 

رقم  تحت   2022 مارس   22 بتار خ 

بالسج6  تسجيلها  وتم   789/2022

عدد  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.40847

285 P

ENGIE WAT SOLUT
 شركــــة ذات املسؤولية املحدودة 

بـتار خ  العرفـي  للعقـد   تـبعا 

تـــم وضــع قـوانـيــن   ،2021 26 نوفمبر 

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :

 ENGIE WAT«  : التسميـــة 

.»SOLUT

ذات  شركة   : الشك6 القانوني  

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضـــوع :

والتنظيم  والدراسة  االستشارات 

وتدر ب  إدارة  مستشار  والتنمية، 

واإلدارات،  الشركات  جمعيات  رفراد 

والعاملية،  املحلية  الشركات  تمثي6 

ودعم املستثمر ن، وتنظيم املنتديات 

املجاالت  جميع  في  واملؤتمرات، 

السياحة،  الزراعة،  البيئة،  )الطاقة، 

الصناعة، الثروة السمكية( ... الخ.
رقم  ينبع،  زنقة   : الرئـيسـي  املقـر 

37، حي الفتح، العيون.

الررسمال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 

يمتلكها  للواحدة،  درهم   100 فئة 

بالكام6  السيد محمد بونعاج.

السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 
محمد بونعاج.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
رقم  تحت   2022 مارس   22 بتار خ 
بالسج6  تسجيلها  وتم   788/2022
عدد  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.40845
286 P

HAFDALLAH CAR
 شركــــة ذات املسؤولية املحدودة 

بـتار خ  العرفـي  للعقـد   تـبعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،2022 مارس   17

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
.HAFDALLAH CAR : التسميـــة

ذات  شركة   : الشك6 القانوني  
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

بدون  السيارات  كراء   : املوضـــوع 
سائق.

املقـر الرئـيسـي : حي موالي رشيد، 
الشطر الثالث، رقم 76، العيون.

الررسمال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 
يمتلكها  للواحدة،  درهم   100 فئة 

بالكام6  السيد حفظ هللا التروزي.
السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 

محمد سالم التروزي.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
رقم  تحت   2022 مارس   22 بتار خ 
بالسج6  تسجيلها  وتم   784/2022
عدد  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.40843
287 P

 VERDASUN
 S.A.R.L

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
ملساهم   2022 مارس   8 بتار خ 
ذات  شـركة    »VERDASUN« شركة 
املسؤولية املحـدودة، البـالغ ررسمـالها 
 : مقرها  والكـائن  درهم   2.000.000 
 ،E220  رقم ، E تجزئة الوكالة 1، بلوك 

شقة رقم E 03  العيون تقـرر :

ليشم6  الشركة  نشاط  توسيع  

األنشطة التالية :

بيع وتركيب معدات الري واألعمال 

املختلفة ؛
الري  رنظمة  إنشاء  مقاول 

بالتنقيط ؛

رو  املتنوعة  املقاول  رعمال 

اإلنشاءات ؛

معدات  تاجر   - ري  نظام  تركيب 

زراعية...الخ.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
المـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2022 مارس   22 بتـار خ 

.786/2022

288 P

 GRAND SAHARA IMPEX
 S.A.R.L

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

2022 ملساهم شركة  8 مارس  بتار خ 

»GRAND SAHARA IMPEX«  شـركة 

البـالغ  املحـدودة،  املسؤولية  ذات 
والكـائن  درهم   100.000 ررسمـالها 
 ،220 رقم  اكفول،  زنقة   :  مقرها 

خط الرملة 1،  العيون تقـرر :

مجموع   وهي  حصة   500 تفو ت 

داحا  الوالي  السيد سيدي  الحصص 

لفائدة السيد املهدي لبتايت.

للشركة  القانوني  الشك6  تحو 6 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بمساهم واحد.

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 

من العنوان القديم إلى عنوان جديد 
هو : زنقة ركفول، رقم 220، حي خط 

الرملة 1، العيون.

لبتايت  املهدي  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
المـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2022 مارس   22 بتـار خ 

.787/2022

289 P
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ARJANI NEGOCE
SARL AU

Au capital de 100.000 dhs
 Siège social : AMAL5 AL MASSIRA

N°669 CYM, RABAT
في  مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021 قد  10 ديسمبر  بتار خ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر ك واحد :
.ARJANI NEGOCE : التسمية

الهدف االجتماعي :
إصالح معدات اإلعالميات ؛

بيع جميع املعدات ؛
تجارة العامة.

ررسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
كلها  الواحدة  للحصة  درهم   100

للسيد عرجاني رشيد.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
 ،669 رقم  املسيرة   5 رمال   : املقر 

ح.ي.م الرباط.
املسير : عرجاني رشيد.  

 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 
.157335

290 P

BIALY SERVICES
عرفي  رو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 مؤرخ في الرباط بتار خ 18 فبراير 2022 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

محدودة  بشر ك وحيد.
الهدف االجتماعي : تور د وتركيب 

فيديوات املراقبة واالتصاالت.
 ررسمال الشركـة : 100.000  درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة.

السيد زكر اء القطبي 1000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99 املدة : 
وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
شقة  ربطال  شارع   15  :  املقر 

رقم 4 ركدال الرباط.
املسير : السيد زكر اء القطبي.

التجاري:  بالسج6  التقييد  رقم 
158923 الرباط.

291 P

STE TALAMT GAZ
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
لشركة   2022 مارس   16 في  املؤرخ 
STE TALAMT GAZ ذات املسؤولية 
مقرها  واحد،  بشر ك  املحدودة 
 154 رقم  الر اض،  حي   : االجتماعي 

شقة 1، عين تاوجدات، قد تقرر :
التسيير  في  مساعدين  إضافة 
والسيد  محمد  مزوز  السيد  للشركة 
مزوز عمر و بقى السيد مزوز سعيد 

مسير للشركة.
الوثائق  جميع  في  الشركة  تلتزم 
متص6  الغير  املنفص6  باإلمماء 
للسيد مزوز محمد رو مزوز سعيد رو 

مزوز عمر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بمكناس  التجار ة 
2022 تحت رقم 1166 سج6 تجاري 

رقم 25725.
292 P

STE CAVILLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسمالها : 90.000 درهم
 تجزئة موالي ادريس، رقم 101، 

واد فاس، فاس
السج6 التجاري رقم 58011

قف6 تصفية الشركة
وإبراء ذمة املصفي

I - بناء على قرار الجمع العام الغير 
العادي املنعقد بفاس بتار خ 9 مارس 
 CAVILLA شركة  شركاء  قرر   2022 

ما يلي :

فسخ الشركة ؛
تصفية الشركة.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بفاس  التجار ة  باملحكمة  المبط 
رقم  تحت   2022 مارس   15 بتار خ 

.1367/2022
بمثابة مقتطف وبيان

293 P

MIOXY MAROC
SARL AU

ميوك�سي مروك
67، حي العيون، الطابق الثاني، 

الشقة رقم 3، املحمدية
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

لشر ك واحد
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
باملحمدية في تار خ فاتح مارس 2021 
لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء  تم 
واحد  لشر ك  املسؤولية  محدودة 

خصائصها كالتالي :
التسمية : »ميوك�سي مروك«.

لتصنيع  صناعية  منشأة  تشغي6 
)منتجات  الكيماو ة  املنتجات 

التنظيف ومنظفات العطور(  ؛
تاجر.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

في  محدد   : الشركة  ررسمال 
10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 

من فئة 100 درهم للحصة.
السيد منير دباغ 100 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 
منير دباغ كمسير وحيد للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة المبط 
باملحمدية  االبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم 15 مارس 2022 تحت رقم 528.
294 P

NAJMA AK
SARL AU
نجمة رك

67، حي العيون، الطابق الثاني، 
الشقة رقم 3، املحمدية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
لشر ك واحد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 مارس   2 تار خ  في  باملحمدية 
لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء  تم 
واحد  لشر ك  املسؤولية  محدودة 

خصائصها كالتالي :

التسمية : »نجمة رك«.

واملهرجانات  العروض  مقاول 

الفنية  ؛

للشقق  الديكور  نماذج  بيع 

واملنازل ؛

توزيع منتجات الديكور واألز اء ؛

تنظيم وتسيير دورات تدر بية.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
في  محدد   : الشركة  ررسمال 

10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 

من فئة 100 درهم للحصة.

 RENTE KARINE 100 السيدة 

حصة.

السيدة  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

وحيدة  كمسيرة   RENTE KARINE

للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة المبط 

باملحمدية  االبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم 16 مارس 2022 تحت رقم 536.

295 P

STE SIMPLE GROUP
SARL

ررسمال الشركة : 100.000 درهم

1 شارع ربو هدي6 العالف بلير، 

 الطابق الثالث، شقة رقم 8، 

الدار البيماء

العام  االجتماع  محمر  بمقت�سى 

تم   2021 ديسمبر   6 بتار خ  املبرم 

تأسيس فرع بالخصائص التالية :

.STE SIMPLE GROUP : التسمية

الهدف : مركز نداء.

الفرع : 1 شارع ربو هدي6 العالف 

 ،8 رقم  شقة  الثالث،  الطابق   بلير، 

الدار البيماء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة :

 2022 مارس   18 بتار خ  مكناس 
رقم 4102 ؛

مارس   27 بتار خ  البيماء  الدار 

2022 رقم 3327.

296 P
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STE RED BEST
SARL

حي السعادة 1 رقم 17 تيفلت - 
سيدي عالل البحراوي

بمقت�سى محمر الجمع العام غير 
فبراير   16 بتار خ  العادي  غير  العام 

2022 تم إقرار ما يلي :
من  اجتماعية  حصة   500 بيع 
إلى  الهر اني  ياسين  السيد  طرف 
السيدة  وتعيين  رسرار  حميد  السيد 
وحيدة  مسيرة  املوساوي  خديجة 

لشركة ردبست.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
مارس   24 بتار خ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 376.
297 P

STE OMD - TECH
SARL

رقم 89 حي السعادة سيدي عالل 
البحراوي

 10 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مارس 2022 تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تحم6  والتي  املحدودة 

التالية :
.OMD - TECH : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

األشغال   : االجتماعي  الهدف 
املختلفة األشغال   -  املتنوعة  
الطرق  رشغال   - البناء  رشغال  رو   

الحمر ة - معالجة القنوات املائية.
 100.000  : الشركة  ررسمال 

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
حي   89 رقم   : االجتماعي  املقر 

السعادة سيدي عالل البحراوي.
التسيير : السيد اسامة الهمدي.

بالسج6  الشركة  تسجي6  تم 
التجاري باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
رقم  تحت   2022 مارس   24 بتار خ 

.1223
298 P

 STE ESSADANY
IRRIGATION

SARL AU
رقم 419 حي البام سيدي عالل 

البحراوي
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 11 مارس 2022 تم إقرار ما يلي :
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تحم6  والتي  املحدودة 

التالية :
 ESSADANY  : التسمية 

.IRRIGATION
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر ك واحد.
الري  رعمال   : االجتماعي  الهدف 
املتنوعة - األشغال املتنوعة  - رشغال 
معدات  تركيب  رشغال   - اآلبار  حفر 

الري.
 100.000  : الشركة  ررسمال 

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
حي   419 رقم   : االجتماعي  املقر 

البام سيدي عالل البحراوي.
التسيير : السيد حسن السعداني.
بالسج6  الشركة  تسجي6  تم 
التجاري باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
رقم  تحت   2022 مارس   24 بتار خ 

.1225
299 P

STE BEATY
SARL AU

تجزئة الو فاق االيراك 1290 تمارة
 14 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير 2022 تم إقرار ما يلي :
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تحم6  والتي  املحدودة 

التالية :
.BEATY : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة بشر ك واحد.

 - شاي  قاعة   : االجتماعي  الهدف 
مطعم.

 100.000  : الشركة  ررسمال 
درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

الو فاق  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
االيراك 1290 تمارة.

املطلب  عبد  السيد   : التسيير 
اشكيرات.

بالسج6  الشركة  تسجي6  تم 
بتمارة  التجار ة  باملحكمة  التجاري 
رقم  تحت   2022 مارس   22 بتار خ 

.135805
300 P

استيثاقية ميموزا
مكتب قانوني للمحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة
الطابق األول إقامة بال روزا رقم 3 القنيطرة

الهاتف )037) 37-65-92-

ايزو ورك سبيس
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي زاو ة موالي 

عبد هللا وملكة اليزابيت رقم 14
القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر ك منفرد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 22-02-2022 بتار خ   بالقنيطرة  
  23-02-2022 بتار خ  واملسج6  
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
بميزاتها  منفرد  بشر ك  محدودة 

التالية :
سبيس«  ورك  »ايزو   : التسمية 

ش.ذ.م.م. ش.م.
نشاط   – االعمال  مركز   : الهدف 

الحدث -  التوطين.
املقر االجتماعي : زاو ة زنقة موالي 
  14 رقم  اليزابيت  وملكة  هللا  عبد 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

الررسمال حدد في مبلغ  100.000  
من  حصة   1.000 الى  مقسم  درهم  
مكتتبة  كلها  للحصة  درهم   100 فئة 
ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنفرد.

سعاد  الهابطي  السيدة   : التسيير 

 17.02.1969 بتار خ  مزدادة  مغربية 

ملدة غير محدودة.

السنة املالية : من 01 يناير إلى 31 

دجنبر.

 التسجي6 تم باملحكمة  االبتدائية 

بالقنيطرة  تحت رقم 64.657 بتار خ  

.21.03.2022
لإلشارة والتنبيه

302 P

استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال روزا رقم 3 القنيطرة

الهاتف )037) 37-65-92-

سيكونيو
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي زاو ة زنقة زمزم 

ومصر مح6 1 - القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 14-02-2022 بتار خ  بالقنيطرة 

  15-02-2022 بتار خ  واملسج6 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم  

محدودة  بمسير منفرد بميزاتها التالية 

:

ش.ذ.م.م  سيكونيو   : التسمية 

ش.م.

الهدف  : مقهى.
زمزم  زنقة  زاو ة  االجتماعي   املقر 

ومصر مح6 1 القنيطرة.

املدة 99 سنة.

الررسمال حدد في مبلغ  100.000    

من  حصة   1.000 الى  مقسم  درهم  

مكتتبة  كلها  للحصة  درهم   100 فئة 

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنفرد.

سمير  البشري  السيد   : التسيير 

بتاور رت   06.10.1972 بتار خ  مزداد 

مسير منفرد ملدة غير محدودة.

السنة املالية : من 01 يناير إلى 31 

دجنبر.
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 التسجي6 تم باملحكمة  االبتدائية 
بالقنيطرة  تحت رقم 64.565 بتار خ  

.15.03.2022
لإلشارة والتنبيه

303 P

STE GREEN - POLES
SARL

تأسيس
بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر  بتمارة   2022 فبراير   14
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :
كر ن   : االجتماعية  التسمية 

بولس.
6 داخلة  : تجزئة  املقر االجتماعي 

7 كيش الوداية تمارة.
الهدف : خدمات فالحية.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ك6  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.
في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 
 1000 على  مقسم  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
املدة  طارق  والروا�سي  السيد  طرف 

غير محدودة.
التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.135843
باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت الرقم 7762.
304 P

 STE PARAMEDICA-H.F.M
SARL

رقم 26 حي النهمة سيدي عالل 
البحراوي

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 11 مارس 2022 تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تحم6  والتي  املحدودة 

التالية :

PARAMEDICA-  : التسمية 
.H.F.M

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

استيراد   : االجتماعي  الهدف 
املتعلقة  الطبية  باألجهزة  وتصدير 
واملكمالت  التشخيصية  بالكواشف 
التجمي6  ومستحمرات  الغذائية 
املواد  الشخصية  النظافة  ومنتجات 

الفعالة واملعدات واملرافقة.
 100.000  : الشركة  ررسمال 

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
حي   26 رقم   : االجتماعي  املقر 

النهمة سيدي عالل البحراوي.
التسيير : السيد مهدي حجي.

بالسج6  الشركة  تسجي6  تم 
التجاري باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
رقم  تحت   2022 مارس   14 بتار خ 

.1201
305 P

SEMIROC
ش.م.م

تفو ت حصص اجتماعية
تعيين مسير جديد للشركة

نق6 مقر الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 2022 يناير   13 بتار خ  املنعقد 
 »SEMIROC« املسماة  للشركة 
درهم   1.000.000 ررسمالها  ش.م.م 
رقم  محمد  شارع  االجتماعي  ومقرها 

29 وزان، تقرر ما يلي :
االجتماعية  الحصص  بيع   -  1
الواحد  عبد  بشير  السادة  من طرف 
وبشير التهامي وبشير رسماء والخودة 
زهرة وبشير مر م لفائدة السيد بشير 

فكري.
فكري  بشير  السيد  تعيين   -  2
غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.
»شارع  من  الشركة  مقر  نق6   -  3
إلى  وزان«   29 رقم  الخامس  محمد 
 187 رقم  الرباط  طر ق  الرم6  »حي 

وزان«.

األسا�سي  القانون  تحيين   -  4
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
رقم  تحت   2022 فبراير   22 بتار خ 

3467 مسجلة تحت رقم 9.
306 P

FANHER
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2022 مارس  فاتح 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالتالي :
 »FANHER« شركة   : التسمية 

ش.م.م.
الهدف : مقاولة األشغال املختلفة.

تركيب شبكات الري.
دراسة مشاريع الري.

القلعة  دوار   : االجتماعي  املقر 
رمزفرون إقليم وزان.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسيسها.

ررس املال : 90.000 درهم مجزر إلى 
900 حصة من فئة 100 درهم محررة 

كلها وموزعة على الشك6 التالي :
 450  : ميمون  العربي  السيد 

حصة.
 450  : ثمين  الرحيم  عبد  السيد 

حصة.
املجموع : 900 حصة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة.

من  الشركة  تسير   : التسيير 
طرف السيد العربي ميمون ملدة غير 
محددة مع جميع الصالحيات لتسيير 

الشركة.
األرباح  تحديد  بعد   : األرباح 
لتكو ن   5% تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
رقم  تحت   2022 مارس   15 بتار خ 

3481 السج6 التجاري رقم 1923.
307 P

HUILERIE BENSLIMANE
ش.م.م بشر ك وحيد

ررسمالها 100.000 درهم
مركز مصمودة إقليم وزان

رفع ررسمال الشركة
تحيين القانون األسا�سي للشركة

العام  الجمع  بمقت�سى 
 16 بتار خ  املنعقد  االستثنائي 
 HUILERIE« للشركة   2022 فبراير 
بشر ك  ش.م.م   »BENSLIMANE

وحيد قرر الشر ك الوحيد ما يلي :
بمبلغ  الشركة  ررسمال  ز ادة 
من  لرفعه  درهم   1.900.000
 2.000.000 إلى  درهم   100.000
19.000 حصة  بإصدار  وذلك  درهم 

جديدة من فئة 100 درهم.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
رقم  تحت   2022 فبراير   18 بتار خ 

3466 والسج6 التجاري رقم 1101.
308 P

FOUR KITCHENS
ش.م.م

تأسيس شركة
بتمارة  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
واملسج6   2022 مارس   4 بتار خ 
إنشاء  تم   2022 مارس   9 في  بالرباط 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
املميزات  لها  املحدودة،  املسؤولية 

التالية :
بالدوح  ز د  السيد   : الشركاء 
ملياء  والسيدة  بالدي  هند  والسيدة 

الناجب والسيدة سارة بحراوي.
 »FOUR KITCHENS« : التسمية 

ش.م.م.
غرض الشركة : للشركة نشاطات 

متعددة تتمث6 في :
مح6 للوجبات الخفيفة.

تحمير وبيع الوجبات السريعة.
األشغال  ك6  عامة  بصفة 
الصناعية  التجار ة،  العمومية، 
مباشر  بشك6  املرتبطة   والعقار ة، 
رو غير مباشر بنشاط الشركة التي من 

شأنها املساهمة في تنميتها.
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املقر الرئي�سي : تجزئة ر اض روالد 
مطاع س 2 رقم 386 تمارة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسها.
في  حدد   : الشركة  ررسمال 

 1000 إلى  مقسما  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

مقسمة على الشركاء كما يلي :

السيد ز د بالدوح : 250 حصة.

السيدة هند بالدي : 330 حصة.

السيدة ملياء الناجب : 330 حصة.

السيدة سارة بحراوي : 90 حصة.

إدار ا  مسيرة  الشركة   : التسيير 

السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 
ز د بالدوح.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

تسجي6  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  التجاري  بالسج6  الشركة 

مارس   23 يوم  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 135835.

309 P

STE BAY SISTERS
SARL AU

السج6 التجاري بسال رقم 22135

املعدل  األسا�سي  للقانون  طبقا 

االستثنائي  العام  الجمع  ومحمر 

 STE BAY SISTERS SARL« لشركة 

درهم   100.000 ررسمالها   »AU

املستقب6  إقامة  االجتماعي  ومقرها 

 3 الشقة  الخامس  محمد  شارع 
تقرر  سال،  تابر كت  الثاني   الطابق 

ما يلي :

االجتماعي  الهدف  تغيير   -  1

ونشاط الشركة إلى استشارات إدار ة 

والتسيير.

استشارات مالية وجبائية.

2 - تعدي6 القانون األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

رقم  تحت   2022 مارس  فاتح  بتار خ 

.38439

310 P

STE AMRO BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

س ت 156997

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

ما  تقرر  لقد   2022 يناير   24 بتار خ 

يلي :

الفسخ  على  املصادقة  تمت 

من  ابتداء  للشركة  ألوانه  السابق 

تار خه.

 AMRAOUI السيدة  تعين   -  2

AHMED، مصفي للشركة.

3 - تحديد مقر التصفية :

 3 RUE 24 BD OUEZ ZIZ EL

.OULFA CASABLANCA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم البيماء  بالدار   التجار ة 

 15 مارس 2022 تحت رقم 817690.
بيان مختصر

311 P

SMARTBOSS
SARL AU

سمارتبوص ش.م.م من شر ك وحيد

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
من شر ك وحيد

 17 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  تأسيس  تم   ،2022 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة من شر ك وحيد خصائصها 

كاآلتي :

بوص«  »سمارت   : التسمية 

ش.م.م من شر ك وحيد.

البرمجة   : االجتماعي  الغرض 

الكمبيوتر  ورنشطة  والنصائح 

األخرى.

املقر االجتماعي : إقامة بر ما رقم 

ملتقى   16 الشقة   3 الطابق   105

الدار  يناير  و11  املعاني  مصطفى 

البيماء.

املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الررسمال 

1000 حصة بقيمة  إلى  درهم مقسم 

موزعة واحدة  لك6  درهم   100 

 كما يلي :

الشرايبي  للشر ك  حصة   1000
عجاج فيص6.

تم تعيين كمسير وحيد   : التسيير 
السيد  محدودة  غير  وملدة  للشركة 
الساكن  فيص6  عجاج  الشرايبي 
بإقامة طماريس انفا 3 رقم 117 دار 

بوعزة النواصر.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.
األرباح : بعد اقتطاع 5% لتأسيس 
يقسم  الزائد  القانوني،  االحتياطي 

حسب قرار الشركاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
قرار  حسب  يقسم  الزائد  القانوني 

الشركاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجاري  املحكمة  في  القانوني 
تحت   2022 فبراير   15 في  البيماء 

رقم 817674.
مقتطف وبيان

312 P

BAB MARRAKECH IMMO
SARL AU

تعدي6 شركة
بالدار  مؤرخ  بمقت�سى عقد عرفي 
تم   2022 مارس   7 بتار خ  البيماء 
اإلعالن عن تعديالت متعلقة بشركة 
 BAB MARRAKECH IMMO«
 3.100.000 ررسمالها   »SARL AU
زنقة   17  : االجتماعي  مقرها  درهم، 

باسكيي املعار ف الدار البيماء :
مسيرين  ز ادة  تم   : التعدي6 
كمال  السيد   : للشركة  جديدين 
الوطنية  للبطاقة  الحام6  اليوسفي 
محمد  والسيد   BE721362 رقم 
الوطنية  للبطاقة  الحام6  اليوسفي 

.BE799185 رقم
التسيير : رصبحت الشركة مسير 
اليوسفي  سعيد  السيد  طرف  من 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحام6 
اليوسفي  كمال  والسيد   B94406
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحام6 
BE721362 والسيد محمد اليوسفي 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحام6 

BE799185 ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

 818352 رقم  تحت   2022 مارس 

تعدي6 رقم 10527.

313 P

ARCTL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك واحد
ررسمالها 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : 202 شارع 

عبد املومن رقم 5 الطابق السفلي 

الدار البيماء

السج6 التجاري : 443913

تعيين مسير جديد
لشركة  الوحيد  الشر ك  قرر 

ARCTL بتار خ 13 يناير 2022 اآلتي :

من  كو�سي  فابريس  السيد  إعفاء 

منصبه كمسير للشركة.

ميشال  كلود  جي6  السيد  تعيين 

بو ير كمسير جديد للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 17 يوم  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818097.

314 P

ARCHI CORP
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

تأسيس  تم  2022، قد  يناير  فاتح  في 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

»ARCHI CORP« شر ك وحيد

مهنة  مزاولة   : االجتماعي  الهدف 

مهندس معماري.
درهم   100.000 الشركة  ررسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :

عثمان السايغ : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

مارس   11 وهو  التجاري  السج6 

.2022

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
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ر اض  إقامة   : االجتماعي  املقر 
 310 س،  بلوك   1 رقم  ف،  األطر، 
زنقة الجيهان، قطاع 25، حي الر اض 

الرباط.

املسير : عثمان السايغ.
 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.158591
من رج6 االستخالص والبيان

315 P

AL TAWEAM
SARL AU

بيع األسهم واستقالة املدير وتعيين 
مدير جديد

وعمال بقانون خاص مؤرخ بتار خ 

تكو ن  مواد  عدلت   2022 مارس   15

شركة AL TAWAEM SARL AU ذات 

الررسمال املكون من 100.000 درهم.

تجزئة  تمارة   : الرئي�سي  املقر 

الوفاق رقم 5290.

السيد الحسين روعبيد باع 1000 

سهم للسيد مالك عبد القادر بقيمة 

100.000 درهم.

يونس  الزكاري  السيد  استقالة 

مالك عبد  السيد  وتعيين  اإلدارة  من 

 AL للشركة  وحيدا  مديرا  القادر 

.TAWAEM
الرباط  التجاري  السج6  رقم 

.96881

316 P

FIDECOM

شارع باستور رقم 46، الليمون، الرباط

الهاتف : 0537726464/70

الفاكس : 0537207358

LES DEUX FOURCHETTES
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شر ك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  I

بالرباط في 24 يناير 2022، تم إنجاز 

محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات شر ك وحيد، مميزاتها 

كالتالي :

الشركة هي  إن تسمية   : التسمية 

.LES DEUX FOURCHETTES

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شر ك وحيد.

الشركة  غرض  يهدف   : الغرض 

باملشاركة،  رو  لنفسها،  إما  مباشرة، 

رو بالنسبة للغير، باملغرب ومن جميع 

البلدان، تحقيق :

رص6  استغالل  اقتناء،  إحداث، 

و/رو  حانة  بمطعم،  خاص  تجاري 

غير  رو  مباشرة  بكيفية  شاي،  قاعة 

األص6  إدارة  استئجار،  مباشرة، 

املذكور.

في عين  البيع  تيهئ وجبات جاهزة، 

املنزلي،  التوصي6  رخذها،  رو  املكان 
الجاري  التشريع  وفق  املشروبات  بيع 

به العم6.

اقتناء  استغالل،  إحداث، 

والعالمات،  البراءات،  وتفو ت جميع 

املتعلقة  واإلعفاءات  والتراخيص، 

بغرض الشركة.

املباشرة  املشاركة  على  الحصول 

الشركات جميع  في  املباشرة  غير   رو 

غرض  على  املتوفرة  املقاوالت  رو   

مماث6 رو مقرون.

جميع  ركثر،  العموم  وعلى 

واملالية،  التجار ة،  العمليات 

والصناعية  والعقار ة،  واملنقولة، 

غير  رو  مباشرة  بكيفية  املرتبطة 

رعاله املذكورة  لألنشطة   مباشرة 

 رو من شأنها تيسير تنمية الشركة.

الشركة  : حدد مقر  الشركة  مقر 

 ،2 رقم  متجر   ،14 رقم  زالغ  بزنقة 

الطابق السفلي، ركدال - الرباط.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

في  تقييدها  يوم  من  ابتداء  سنة   99

السج6 التجاري.
ررسمال  حدد   : الشركة  ررسمال 

مجزر  درهم،   100.000 في  الشركة 

1000 سهم تابع للشركة من فئة  إلى 

100 درهم لك6 سهم، مكتتبة بكاملها 

ومخصصة  كليا  القيمة  ومدفوعة 

 Michael( بوري  كر م  مايك6  للسيد 

وحيد  شر ك   ،)Karim BURET

مكافأة لتقدمته.

الشر ك  قرر   : املسيرة  اإلدارة 
تعيين   ،2022 يناير   24 في  الوحيد 
 LES« للشركة  رول  مسير  بصفة 
DEUX FOURCHETTES« ابتداء من 
يومه وملدة غير محدودة : السيد مايك6 
نوفمبر   24 في  املزداد  بوري،  كر م 
لبطاقة  الحام6  بالرباط،   1970
 ،A611821 رقم  الوطنية  التعر ف 
 ،299 ب  الساكن  الجنسية،  مغربي 
مسكين  بني  زنقة  السالم  دار  تجزئة 

السوي�سي، الرباط.
لك6 سنة   : للشركة  املالية  السنة 
من  تبتدئ  مدة سنة،  للشركة  مالية 
31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

ك6 سنة.
القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II
التجار ة  باملحكمة  المبط  بكتابة 
2022 تحت رقم  8 مارس  بالرباط في 

.122665
بالسج6  الشركة  تقييد  تم   -  III
 2022 مارس   8 في  بالرباط  التجاري 

تحت رقم 158391.
عن إعالن

اإلدارة املسيرة

317 P

FIDECOM
شارع باستور رقم 46، الليمون، الرباط

الهاتف : 0537726464/70
الفاكس : 0537207358

DIGI EX
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شر ك وحيد

ررسمالها 50.000 درهم
مقر الشركة : 15، محج األبطال رقم 

4 ركدال الرباط
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  I
بالرباط في 25 يناير 2022، تم إنجاز 
محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 
املسؤولية ذات شر ك وحيد، مميزاتها 

كالتالي :
»DIGI EX« : التسمية

الصفة القانونية : شركة محدودة 
املسؤولية ذات شر ك وحيد.

األبطال  15، محج   : الشركة  مقر 
رقم 4 ركدال الرباط.

ررسمال  حدد   : الشركة  ررسمال 
إلى  مجزر  درهم،   50.000 في  الشركة 
500 سهم تابع للشركة من فئة 100 
بكاملها  مكتتبة  سهم،  لك6  درهم 
ومدفوعة القيمة ب 1/4 ومخصصة 
 Reda( نيتلحسن  ر�سى  للسيد 

NAITLAHCEN(، شر ك وحيد.
االتصال   : الشركة  غرض 
غير  رو  مباشرة  بكيفية  والتسو ق 

مباشرة.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها في السج6 التجاري.
فاتح  من   : للشركة  املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.
ملدة  تعيين  تم   : الوحيد  املسير 
غير محدودة : السيد ر�سى نيتلحسن 
مغربي   ،)Reda NAITLAHCEN(
 10 في  بالرباط  املزداد  الجنسية، 
بالرباط،  الساكن   1996 فبراير 
قاسم  بئر   ،8 رقم  املعاضيض  زنقة 
السوي�سي، والحام6 لبطاقة التعر ف 

.A743349 الوطنية رقم
القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II
التجار ة  باملحكمة  المبط  بكتابة 
2022 تحت رقم  9 مارس  بالرباط في 

.122768
بالسج6  الشركة  تقييد  تم   -  III
 2022 مارس   9 في  بالرباط  التجاري 

تحت رقم 158491.
عن إعالن

املسير : السيد ر�سى نيتلحسن

318 P

فيداركو

شركة محدودة املسؤولية
ررسمالها : 100.000 درهم

عمو بهيئة الخبراء املحاسبين
زنقة مصطفى املعاني، رقم 357، الدار البيماء

SAHAM SKHIRAT
SARL

شركة محدودة املسؤولية
ررسمالها : 910.900 درهم

مقر الشركة : 76، زنقة كوراي، 
الدار البيماء

س.ت الدار البيماء رقم 112275
تحيين النظام األسا�سي



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6094

 بعد وفاة شر كة وتعيين شر كة
 في التسيير

فبراير   4 في  مؤرخ  لقرار  تبعا   -  I
الشركة  في  الشركاء  قام   ،2022
املسماة  املسؤولية  املحدودة 
املجتمعين   ،»SAHAM SKHIRAT«

في جمع عام غير عادي، بما يلي :
حصة   4.463 بتوزيع  اإلشهاد   
السيد  ورثة  بين  للشركة  تابعة 
 Fatna Safa( العلوي  صفاء  فاطنة 
 11 بتار خ  وفاتها  بعد   )EL ALAOUI

ركتوبر 2021.
 6 البندين  تحر ر  تعدي6  بالتالي، 

و 7 من النظام األسا�سي.
التسيير  في  شر كة  بصفة  تعيين 
محدودة  غير  ملدة  للشركة، 
 Khadija( رمروش  خديجة  السيد 
الجنسية،  مغربية   ،)AMROUCHE
مزدادة في 20 رغسطس 1976 بالدار 
البيماء رنفا املشوار الدار البيماء، 
الساكنة بالدار البيماء، شارع عمر 
لبطاقة  والحاملة   ،24 رقم  اإلدري�سي 

.BE702652 التعر ف الوطنية رقم
القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II
التجار ة  باملحكمة  المبط  بكتابة 
 2022 مارس   14 في  البيماء  بالدار 

تحت رقم 817485.
عن موجز وبيان
اإلدارة املسيرة

319 P

CASA RICCO
ش.م.م

حي املطار السعادة 750 الناضور
العام  الجمعية  محمر  بمقت�سى 
 2022 مارس   9 بتار خ  االستثنائية 
 CASA« قرر الشر ك الوحيد لشركة
ررسمال  رفع  ش.م.م   »RICCO
إلى  درهم   100.000 من  الشركة 

2.000.000 درهم.
قرار  على  الشركاء  صادق  كما 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 21 مارس 

2022 تحت رقم 454.
320 P

CASA RICCO شركة
ش.م.م

حي املطار السعادة 750 الناضور
الجمعية  محمر  بمقت�سى 
مارس   7 بتار خ  االستثنائية  العام 
 CASA« شركة  شركاء  صادق   2022
تفو ت  قرار  على  ش.م.م   »RICCO
عبد  االدري�سي  للسيد  حصة   500
الشركة  ررسمال  ليصبح  الواحد 

مقسما كما يلي :
 5000 الواحد  عبد  االدري�سي 

حصة.
قرار  على  الشركاء  صادق  كما 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   7 بتار خ  بالناضور  االبتدائية 

2022 تحت رقم 408.
321 P

YAKSIM IMMO
تأسيس شركة م.م

يوم  مبرم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بالرباط   2022 يناير   26

شركة مميزاتها كالتالي :
التسمية : ياكسيم إمو.

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 
املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي : شراء األرا�سي 
واإلنعاش العقاري.

واد  زنقة   ،22  : االجتماعي  املقر 
ز ز، عمارة 1، ركدال، الرباط.

املدة : 99 سنة.
الررسمال : 1.000.000 درهم.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 
و اسين عمر سيزينيت  محمد هظور 
كمدبر ن للشركة ملدة غير محدودة.

لالحتياط  تخصص   %5  : األرباح 
قرار  حسب  يوزع  والباقي  القانوني 

الشركاء.
رقم  بالرباط  التجاري  السج6 

.158741
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
تحت   2022 مارس   16 يوم  بالرباط 

رقم 123053.
ملخص قصد النشر

322 P

شركة السعيدية كوربورايشن

ش.م.م.ش.و

ررسمالها : 10000 درهم

املقر اإلجتماعي : إقامة صفاء 51، 

شارع رحال املسكيني الطابق الثالث 

رقم 13 الدارالبيماء

السج6 التجاري عدد 536815

التعر ف المر بي : 51828334

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيدة  تصرح   2022 فبراير   23

املسيرة  بصفتها  مر م  السوالمي 

شركة  لتأسيس  تبعا  الوحيدة 

ش.م.م.ش.و  كوربورايشن  السعيدية 

وذات الخصائص التالية :

كغرض  الشركة  تتخذ   : الغرض 

لها باملغرب كما بالخارج : 

استغالل مطعم.

املقر اإلجتماعي : إقامة صفاء 51، 

الثالث  الطابق  املسكيني  شارع رحال 

رقم 13 الدارالبيماء.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الررسمال : 10000 درهم مقسمة 

100درهم  فئة  من  100حصة  إلى 

للواحدة.

 100 السوالمي  مر م  السيدة 

حصة.

السيدة مر م السوالمي   : التسيير 

عينت مسيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

محددة.

ملزمة  ستكون  الشركة   : التوقيع 

مر م  السيدة  للمسيرة  واحد  بتوقيع 

السوالمي.

السنة اإلجتماعية : فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر إال النشاط املالي األول.

تم  التجاري  بالسج6  التسجي6 

بالدارالبيماء  التجار ة  باملحكمة 

عدد  تحت   2022 مارس   17 بتار خ 

.536815
املمث6 القانوني للشركة

323 P

DELICE BY A.N
S.A.R.L

ش.م.م

بررسمال : 100.000 درهم

تغيير تسمية شركة محدودة 
املسؤولية بشر ك وحيد

بتار خ مؤرخ  عرفي   بعقد 

  8 نوفمبر 2021 ومسج6 بتمارة بتار خ

تغيير تسمية  تم   ،2021 نوفمبر   25 

بشر ك  املسؤولية  محدودة  الشركة 

 DELICE BY A.N  وحيد إلى التسمية

مع تحيين القانون األسا�سي للشركة.

تسجي6  تم   : التجاري  السج6 

للمحكمة  التجاري  بالسج6  الشركة 

تحت  تمارة  ملدينة  اإلبتدائية 

عدد6889.
مقتطف وبيان اإلشهار

324 P

BRICO INVEST  S.A
بر كو رنفيست ش.م.م

شركة مساهة

ررسمالها اإلجتماعي : 

85.142.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 109، طر ق 

بوسكورة 20190 الدارالبيماء

السج6 التجاري بالدارالبيماء تحت 

رقم 129997

التعر ف المر بي : 2202931

العام  الجمع  محمر  بموجب 

في املؤرخ  للشركة   اإلستثنائي 

 14 فبراير 2022، تقرر ما يلي : 

معل6  الشركة  ررسمال  خفض 

بخسائر مبلغ 69.546.300.00 درهم 

لحمله من 85.142.000.00 درهم إلى 

15.595.700.00درهم.

الشركة  ررسمال  في  الز ادة 

عن  درهم   38.533.400.00 بمبلغ 

التقييم  إعادة  فرق  إدماج  طر ق 

إلى   15.595.700.00 من  لرفعه 

54.129.100.00درهم.

النظام  من   6 املادة  تعدي6 

األسا�سي.
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لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  املحكمة  ضبط  كتابة 

بالدارالبيماء بتار خ 23 مارس 2022 

تحت رقم 818783.
للمقتطف والبيان

املمث6 القانوني

325 P  

 STE.AKENZI
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 

 AKENZI للشركة  العادي  الغير 

الشركاء  قرر   2021 ركتوبر   6 بتار خ 

ما يلي :

للسيد  الحصص  جميع  تفو ت 

فؤاد بلخمر واململوكة للك6 من :

100 حصة  كنزة  بلخمر  السيدة 

كاملة ومجانا.

السيدة بلخمر ز نب 100 حصة 

كاملة ومجانا.

السيدة بلخمر عبلة 100 حصة 

كاملة ومجانا.
تغيير البند السادس من القانون 

األسا�سي للشركة.
القانون  من  السابع  البند  تغيير 

األسا�سي للشركة واملتعلق بررسمالها.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشر ك وحيد.

القانوني  اإليداع  إجراء  تم 

باملحكمة التجار ة بالرباط تحت رقم 

123008 بتار خ 16 مارس 2022.

326 P

 OUTILS NEGOCE
SARL AU

في  مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

، قد وضع  بتمارة   ،  2022 16 مارس 

تحم6  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

 OUTILS NEGOCE   : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة  لشخص واحد.

الهدف اإلجتماعي :
 -1 مواد البناء.

متنوعة  إنشاءات  رو  رعمال   -  2
)مقاول(.

3 - تاجر.
ررس املال : 10.000 درهم مقسمة 
درهم   100 فئة   من  حصة   100 إلى 
الشك6  على  موزعة  الواحدة  للحصة 

التالي :
 10.000 مالك  لحسن  السيد 

درهم.
التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي .
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
 ، سنة  ك6  من  ديسمبر   31 إلى 
تار خ  من  تبتدئ  األولى  السنة  ماعدا 

التسجي6 .
 17 رقم  متجر   : اإلجتماعي  املقر 

بساتين املنزه تمارة .
السيد املسير لحسن مالك.

 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 
.135845

327 P

SIDMARK GROUP
SARL AU

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 نوفمبر   29  
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بشر ك وحيد :
 SIDMARK GROUP  : التسمية 

ش.م.م.ش.و.
الهدف :

االستيراد والتصدير بالجملة.
وخدمة  بالجملة  التجارة  وسيط 

اإلعالم التجاري.
املقر اإلجتماعي : شارع عبد املومن 
عمارة 38 شقة رقم 4 حسان الرباط.
تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
حدد   : اإلجتماعي  الررسمال 
درهم   100.000.00 في  ررسمال 
إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
مجزر  للواحدة  درهم   100 فئة  من 

كالتالي :

السيد ياسين سالمي 1000 حصة 
إجتماعية من فئة 100 درهم.

السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 
لبطاقة  الحام6  سالمي  ياسين 
 A775868 رقم  الوطنية  التعر ف 
الزهرة  إقامة   14 بقطاع  الساكن 

شقة 4 حي الر اض الرباط.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجار ة  باملحكمة  القانوني 
عدد  تحت   2022 مارس   24 بتار خ 

.123254
328 P

STE. ADNAN MG CAR
SARL

تكو ن شركة محدوة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محمر  بمقت�سى 
وضع  تم   2022 مارس   25 بتار خ 
محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
الهدف :

كراءالسيارات بدون سائق.
املقر : 32 شارع مدغشقر الطابق 

األول رقم 3 املحيط الرباط الرباط.
تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكو ن الشركة.
بما  املال  ررس   :حدد  املال  ررس 
مقسم  درهم،   100.000.00 قدره 
درهم   100 بنسبة  1000 حصة  على 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة 

اإلجتماعي للشركة.
األرباح  من   %  5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس اإلحتياطي.
الحصص : السيد عدنان بوطابة 

500 حصة.
 500 الفركاني  سعيد  السيد 

حصة.
املجموع : 1000 حصة.

من  الشركة   تدار   : التسيير 
غير  ملدة  البرادي  امامة  السيد  طرف 

محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجار ة  باملحكمة  المبط 
تحت رقم السج6 التجاري 158961.
329 P

STE. ISMAIL LUXE TRANS
SARL AU

تكو ن شركة محدوة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محمر  بمقت�سى 
وضع  تم   2022 مارس   24 بتار خ 
محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
الهدف:

نق6 املستخدمين.
املقر : رقم 2 زنقة عنبية ممر 11 

حي الر اض  الرباط.
تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكو ن الشركة.
بما  املال  ررس   :حدد  املال  ررس 
مقسم  درهم،   100.000.00 قدره 
درهم   100 بنسبة  1000 حصة  على 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة 

اإلجتماعي للشركة.
األرباح  من   %  5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس اإلحتياطي.
الحصص : السيد فيص6 العيا�سي 

1000 حصة.
املجموع : 1000 حصة.

التسيير : تدار الشركة  من طرف 
غير  ملدة  العيا�سي  فيص6  السيد 

محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجار ة  باملحكمة  المبط 
تحت رقم السج6 التجاري 158873.
330 P

ALTERMIND CONSULTING
S.A.R.L

A ASSOCIE UNIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشر ك وحيد
ررس مالها : 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : عمارة 30 شقة 
8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2022 مارس   8 بتار خ  بالرباط 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
وحيد  لشر ك  املحدودة  املسؤولية 

وذلك تحت املعطيات التالية :



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6096

 ALTERMIND السمية: 
.CONSULTING S.A.R.L A.U
الهدف : هدف الشركة هو :

الخدمات  جميع  تقديم 
ومقدمي  والخدمات  اإلستشار ة 
وسيلة  وري  شركة  ألي  األعمال 
مجال  عن  النظر  بغض  استثمار ة 
هيئة  ري  وكذلك  لألفراد  تدخلهم، 

عامة رو شبه عامة.
في  استشار ة  خدمات 
واإلدارة  والنظم  االستراتيجية 
والمرائب ورنظمة املعلومات واملوارد 
من  واالتصال،  والتسو ق  البشر ة 

التصميم إلى التنفيذ.
واملساعدة  املشورة  خدمات 
إنشاء ودعم  في  واملساعدة  والتدر ب 

الشركات.
الدوارات  رو  األحداث  تنظيم 

التدر بية رو الندوات.
املشاركة املباشرة رو غير املباشرة 
الشركات جميع  في   للشركة، 
 رو الشركات التي تم إنشاؤها رو التي 
طر ق  عن  وال سيما  إنشاؤها،  سيتم 
مساهمات  رو  جديدة  شركات  إنشاء 
رو رعاية رو اشتراكات رو شراء روارق 
عمليات  رو  شركات  حقوق  رو  مالية 
في  جمعيات  رو  تحالفات  رو  اندماج 

مشاركة.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التي لها ارتباط مباشر رو غير مباشر 
والتي  رعاله  املبينة  الغايات  بإحدى 
تنمية  على  تساعد  رن  شأنها  من 

الشركة.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
30 شقة  : عمارة  املقر اإلجتماعي 
حسان  لوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8

الرباط .
درهم   100.000  : املال  ررس 
قيمة  حصة   1000 على  موزعة 
كلها  حررت  درهم   100 حصة  ك6 
السيد  الوحيد  للشر ك  ورسندت 

كمي6 شرايبي.
التسيي : عين السيد كمي6 شرايبي 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر إن رول سنة إجتماعية 

سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2022.
اإلحتياطي  لتكو ن    % 5  : األرباح 

القانوني والباقي يوزع على الشركاء.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجار ة  باملحكمة  المبط 
السج6  رقم  مارس2022   23 بتار خ 

التجاري 158917.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

331 P 

 FINANCIAL AUDITING CONSULTING
SERVICES

S.A.R.L
AU CAPITAL DE : 600.000 DH

 BD BORDEAUX ET BD MLY 250
YOUSSEF CASABLANCA

SEGULA MOROCC0
ررس مالها : 50.000.00 درهم 

املقر الرئي�سي : بارك فيو سكوار، 
فونتي، البي دي بالمي العمارة 56 

ركادير 
سج6 التجاري رقم 41313 

الوحيد  الشر ك  لقرارات  طبقا 
املتخذة بتار خ 9 ديسمبر 2021 تم:

 SEGULA شركة  حصة  تفو ت 
 SEGULA شركة  إلى   MOROCC0

.TECHNOLOGIES
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 986.
332 P

 LE MONDE DES COMPTES

AFDATA
SARL

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   2022 مارس   10 بتار خ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
.AFDATA SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصيغة 
املسؤولية املحدودة.

حي   75 الرقم   : اإلجتماعي  املقر 

النهمة طر ق القنيطرة سال.

غاية الشركة : 

مقهى.

ررسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة على الشركاء كاآلتي :

السيد عبد الرحمان رجباري 600 

رنصبة.

 250 روباما  فاطمة  السيدة 

رنصبة.

السيد طه رخباري 150 رنصبة.

املجموع: 1000 رنصبة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

مسير  بصفته  رجباري  طه  السيد 

لشركة ملدة غير محدودة.

التجاري  بالسج6  التقييد  تم 

باملحكمة التجار ة تحت رقم 35617 

بتار خ 10 مارس 2022.
بمثابة بيان ومقتطف

333 P

 LE MONDE DES COMPTES

JH ADVICE
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2022 مارس   22 بتار خ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

.JH ADVICE : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصيغة 

املسؤولية املحدودة.

إقامة   30 رقم   : اإلجتماعي  املقر 

حسان  لوكيلي  رحمد  موالي  زنقة   8

الرباط.

غاية الشركة : 

االستشارات اإلدار ة.

ررسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة على الشركاء كاآلتي :

 500 السيد جالل محمد سباطة 

رنصبة.

السيد حمزة حامد 500 رنصبة.

املجموع: 1000 رنصبة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

مسير  بصفته  حمزة  حامد  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

التجاري  بالسج6  التقييد  تم 

رقم  تحت  التجار ة  باملحكمة 

158981 بتار خ 22 مارس 2022.
بمثابة بيان ومقتطف

334 P

BTI BANK
بنك التمو 6 واإلنماء

شركة مساهمة

ررسمالها : 400.000.00 درهم

الكائن مقرها اإلجتماعي : 157 محج 

الحسن الثاني الدارالبيماء

املقيدة بالسج6 التجاري 

للدارالبيماء تحت عدد 381087

التكميلي  املحمر  بمقت�سى 

واإلنماء  التمو 6  بنك  إدارة  ملجلس 

سبتمبر   30 بتار خ   ،2020/4 رقم 

المرائب  بإدارة  واملسج6   2020

بالدارالبيماء بتار خ 15 فبراير 2021 

الثالية سج6 اإليداع  املراجع  حسب 

باالستخالص  االمر   ،0004493 رقم 

 ،2377 3300، وص6 األداء رقم  رقم 

عقد  على  املشتم6  التوثيقي  والعقد 

 17 بتار خ  املذكور  املحمر  إيداع 

مارس 2021.

السيد  العام  املدير  تغيير  تم 

املالي  املدير  وتكليف  معروف  محمد 

الكياللي  ياسمينة  السيدة  الحالي 

املدير  سلطات  جميع   لها  وتفو ض 

العام وبذلك وبصفة مؤقتة إلى حين 

فقد  وبالتالي  عام جديد  مدير  تعيين 

رصبحت مدير عام باإلنابة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

 5 بتار خ  بالدارالبيماء  التجار ة 

 34357 رقم  تحت   2021 ركتوبر 

تحت  التار خ  بنفس  املعدل  وتصر ح 

رقم 795217.
للطبع والنشر

335 P
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 STE MATSYAMA SUSHI
SARL

تاسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  قد  بسال،   2021 ديسمبر   30  
املسوؤلية  ذات  شركة  تاسيس 
املحدودة تحم6 الخصائص التالية :

التسمية : ماتسو اما سو�سي.
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف االجتماعي : مطعم سو�سي.
راسمال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم   100 فئة  من  1000 حصة  الى 

للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
الفروكي  حي   : االجتماعي  املقر 
كر مة  حي   27 رقم  عمارة  الصغير 

سال.
التسيير : السيد منصف الراقي.

تم التسجي6  باملحكمة االبتدائية 
بسال بتار خ 28 فبراير 2022، السج6 

التجاري رقم 35537.
336 P

STE KCTC
SARL

CABINET DE CONSEILS ET D›ETUDES
 SIEGE : AV. AL HAOUZ N°4 AVIONS

RABAT
FIXE : 08.08.55.55.20
GSM : 06.66.48.58.58

 STE TECHNOSIGN
SARL

CAPITAL : 500.000 DHS
 SIEGE : DOUAR OULED OGBA

AIN ATIQ
تغيير

بمقت�سى محمر الجمعية العامة 
غير العادية الذي عقد في عين عتيق 
شركاء  قرر   ،2021 يوليو  فاتح  في 
 TECHNOSIGN  SARL  شركة 

ما يلي :

تعدي6/ تخفيض غرض الشركة :
الجمعية العامة غير العادية تقرر 
يتم  الشركة  نشاط  وتقليص  تغيير 
النحو  على  الشركة  غرض  تعدي6 

التالي :
لالفتات الداخلية والخارجية،

واالملنيوم  الخشب   نجارة  رعمال 
والكور ان.

رعمال  جميع  مختلفة،  رعمال 
والجبس  النجارة  رعمال  البناء، 
السلكية  االشباك  وتسبيح  والبناء 
الطرق  على  الصحي  الصرف  ورعمال 
الهندسة  رعمال  جميع  وعموما 

املدنية،
الكهربائية  والصيانة  التركيب 
والبصر ة،  والسمعية  وااللكترونية 

عم6 االسالك السباكة.
رعمال تصميم الديكور الداخلي، 
على  والطباعة  الحاسوب  رسومات 
في  الوكالء  تدر ب  الوسائط،  جميع 

هذا املجال.
ومعدات  رثاث  تاجر  التجارة، 

ولوازم مكتبية ورجهزة كمبيوتر.
شركة  راسمال  ز ادة 
TECHNOSIGN SARL من 100.000 
500.000 درهم من  الى  درهم لتص6 
4000 سهم بقيمة 100  خالل انشاء 
درهم لك6 منها، على رن يتم االكتتاب 
الحساب  دمج  خالل  من  والتسجي6 
الجاري للشر ك السيد عمر خطري.

النظام  تحديث  على  املوافقة 
 TECHNOSIGN لشركة  االسا�سي 

.SARL
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
مارس   9 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022، تحت رقم 122.790.
337 P

 STE INTERNATIONAL
LANGUAGE  INSTITUTE

PRIVE
SARL AU

تغيير هدف الشر كة
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 4 نونبر 2021، تقرر ما يلي :

 FORMATION  : الهدف 

.ENSEIGNEMENT

مقر الشركة : 4 شارع رقم 12 بئر 

انزران الحاجب.

املسير : السيد الودغيري عماد.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 ،2021 ديسمبر   30 بتار خ  التجار ة 

تحت رقم 5667.

338 P

STE AGRODA
SARL

 30 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022، تم تاسيس شركة كما  مارس 

يلي :

.STE AGORDA SARL : التسمية
 100.000  : الشركة  راسمال 

درهم.

الهدف : تركيب رنظمة الري.

استيراد وبيع معدات الري.

االستيراد والتصدير.
االول  الطابق   : الشركة  مقر 

املخفي  سيدي  جماعة  عدي  سيدي 

رزرو، سيدي املخفي.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيدة مر م ابن يحيى.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

مارس   9 بتار خ  بأزرو،   االبتدائية 
التجاري  السج6  رقم  تحت   ،2022

.1735

339 P

عقد تسيير حر االصل تجاري
سج6 تجار ي رقم : 61814 

القنيطرة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيدة  رعطت   ،2022 فبراير   11

للبطاقة  الحاملة  نجالء  الصروخ 

املسجلة   ،LB68575 رقم  الوطنية 

تحت  بالقنيطرة  التجاري  بالسج6 
رقم 61814 حق التسيير الحر لألص6 

املستخدم  التجاري  للمح6  التجاري 

الثابتة  الهواتف  لوازم  لبيع  كمح6 

بمح6 والكائن  بالتقسيط  والنقالة 

عائشة  االميرة  زنقة   4 عمارة   7 رقم   

رشيد  الليتي  للسيد  القنيطرة، 

الوطنية  التعر ف  للبطاقة  الحام6 
رقم G265393، ملدة سنتين سنوات 

وتنتهي   2022 يناير  فاتح  من  تبتدئ 

مبلغ  مقاب6   ،2023 ديسمبر   31 في 

شهري قدره 5000 درهم.

340 P

STE IMRANE IMPRESSION

SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي قررت شركة 

 IMRANE IMPRESSION SARL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   ،AU

من شر ك وحيد، ش.م.م.ش.و. ذات 
راسمال 50.000 درهم ما يلي :

الحام6  امهري  السيد حسن  قرر 

رقم  الوطنية  التعر ف  للبطاقة 

الشركة  اسم  تغيير   ،A771104

الى   IMRANE IMPRESSION من 

. IBTIHAL PAPETERIE

قرر تغيير النشاط بمم االنشطة 

التالية :

واملكتبية  املدرسية  اللوازم 

ومعدات املكاتب والطباعة.

رشغال مختلفة.

مختلف انواع التجارة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالرباط،  التجار ة 

122677 بتار خ 8 مارس 2022.
للبيان

341 P

STE POWER PUBLIC
شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها االجتماعي : جنان بركة

  فيال 48  بوزنيقة 13100 

بوزنيقة املغرب

السج6 التجاري رقم : 6623

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  اعداد  تم   ،2021 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة   : الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  االقتماء 

.POWER PUBLIC
غرض الشركة : خدمات.

رعمال كهربائية.
مقرها االجتماعي : جنان بركة فيال 

48 بوزنيقة 13100 بوزنيقة املغرب
والعائلية  الشخصية   االسماء 
السيد   : الشركة  مسيري  ومواطن 
بركة  جنان   : عنوانه  العبا�سي  يحيى 
بوزنيقة   13100 بوزنيقة   48 فيال 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 2 بتار خ  سليمان  ببن  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم.
342 P

STE AUTO SALAM FILALI
SARL AU

 26 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تاسيس  تم  قد  بسال،   2022 يناير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
تحم6  والتي  الوحيد  الشر ك  ذات 

الخصائص التالية :
 STE AUTO SALAM  : التسمية 

.FILALI SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شر ك وحيد.
: بيع السيارات  الهدف االجتماعي 

املستعملة.
100.000 درهم مقسم   : راسمال 
درهم   100 فئة  من  1000 حصة  الى 

للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس  النهائي.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
الجديدة  سال   : االجتماعي  املقر 

معمورة حصين مح6 رقم 1.
من  الشركة  تسيير   : التسيير 
 MOHAMMED EL السيد  طرف 

.BOUKHARI

تحت  بسال  القانوني  االيداع  تم 
رقم 38225 بتار خ 10 فبراير 2022.

343 P

STE MTCTD
SARL

 29 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير 2019، بسال تم تحر ر محمر 

االساسية  االقوانين  العام  الجمع 

للشركة وقرر ما يلي :

جميع  وقبول  الشركة  تصفية 

عمليات التصفية.

تحت  بسال  القانوني  االيداع  تم 
رقم 38548 بتار خ 15 مارس 2022.

344 P

 STE HANNANCHE

CONSTRUCTION
SARL

  6 في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تحر ر  تم  بسال،    ،2021 ديسمبر 

االقوانين  العام  الجمع  محمر 

االساسية للشركة وقرر ما يلي :

جميع  وقبول  الشركة  تصفية 

عمليات التصفية.

تحت  بسال  القانوني  االيداع  تم 
رقم 38560 بتار خ 16 مارس 2022.

345 P

STE AXION TELECOM
SARL AU

 تعدي6
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 

مارس   15 بتار خ  املحرر  االستثنائي 

2013 تم ما يلي :

حليمي  الدين  نور  السيد  تفو ت 

اص6  من  اجتماعية  حصة   1000

محمد  السيد  لفائدة  حصة   1000

حليمي.

استقالة السيد نور الدين حليمي 

من مهامه كمسير للشركة.

تعيين السيد محمد حليمي كمسير 

جديد وشر ك وحيد للشركة.

االبناك  مع  الشركة   تتعام6 
املصرفية  املعامالت  من  غيرها  او 
محمد  للسيد  مستق6  بامماء 

حليمي.
للحصص  التفو ت  هذا  بعد 
من  راسمال  يتكون  االجتماعية، 
 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   1000
على  توزيعها  يتم  للحصة،  درهم 

النحو التالي :
السيد محمد حليمي 1000 سهم.

تحيين القانون االسا�سي.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
بالدارالبيماء بتار خ 22 يناير 2020، 

تحت رقم 727906.
التجاري  السج6  في  التقييد  رقم 

.122639
346 P

عقد تسيير حر الصل تجاري
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

يناير 2020 :
مسجلة   LA BORGONESSE
بالدارالبيماء  التجاري  السج6  في 
شخص  في  ممثلة   44127 برقم 
نازك  السيدة  القانونية  ممثلها 
النميلة، حاملة البطاقة الوطنية رقم 

.E526860
يعطى للسيد الغالي طاهري جوطي 
رقم  الوطنية  البطاقة  رقم  حام6 
J382952، حق التسيير الحر لالص6 
التجاري الكائن بزاو ة شارع بني امير 
الدارالبيماء   ،25 رقم  العنق  وشارع 
يناير  فاتح  من  تبتدئ  سنة   10 ملدة 
 2029 31 ديسمبر  في  2020، وتنتهي 

مقاب6 مبلغ شهري 13.000 درهم.
املحكمة  في  القانوني  االيداع  تم 

التجار ة بالدارالبيماء.
347 P

STE LASSGO
SARL AU

مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط   ،2022 مارس   13 بتار خ 
مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة بشر ك وحيد.

.STE LASSGO : التسمية

املنتجات  وتسو ق  توزيع   : الهدف 

واملنتجات  والزراعية  الغذائية 

الخالية من السكر.

 30 رقم  تجاري  مح6   : العنوان 

الدريسية  اقامة  االر�سي  الطابق 

مشاء هللا الوفاق تمارة.

الراسمال : حدد راسمال الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة الى 1000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

الواحدة للسيدة تفو ن صديقي.

تفو ن  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  صديقي 

محدودة.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من ك6 سنة االولى تبتدئ 

من تار خ التسجي6.
التجاري  السج6  في  التقييد  تم 

بتار خ   135807 رقم  تحت   تمارة 

22 مارس 2022.

348 P

19 OCTETS SERVICE
شركة محدودة املسؤولية

 بشر ك وحيد
راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : ملتقى طر ق 

غاندي وطر ق القاهرة اقامة املنزه 

شقة رقم 20 الرباط

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتار خ 

على  االتفاق  تم   ،2022 مارس  فاتح 

لشركة  االسا�سي  القانون  وضع 

محدودة املسؤولية بشر ك وحيد .

 19 OCTETS SERVICE : التسمية

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشر ك وحيد.

لها  الشركة   : االجتماعي  املوضوع 

موضوع : 

)مبرمج،  املعلوميات  تكنولوجيا 

محل6، مصمم(.

مستشار في املعلوميات.

طر ق  ملتقى   : االجتماعي  املقر 

املنزه  اقامة  القاهرة  وطر ق  غاندي 

شقة رقم 20 الرباط.
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تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تاسيسها النهائي.

مقسمة  درهم   10.000  : راسمال 
درهم   100 فئة  من  حصة   100 الى 
للواحدة محررة كليا وموزعة ماالتي :

اج6  من  بكار  بن  اكرام  السيدة 
100 حصة.

كمسيرة  تعيين  تم   : التسيير 
للشركة ملدة غير محدودة.

من  بكار،  بن  اكرام  السيدة 
بتار خ مزدادة  مغربية،   جنسية 
1994 بالخميسات، حاملة   9 مارس 
رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 
X361759، قاطنة بالخميسات، رقم 

92 شارع محمد الزرقطوني.
بالكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجار ة  باملحكمة  ضبط 
رقم  تحت   ،2022 مارس   22 بتار خ 

.158899
للخالصة والبيان

349 P

STE MCK REPAIRS
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشر ك وحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
7 مارس 2022، تم تأسيس الشركة.

 STE MCK REPAIRS  : االسم 
.SARL AU

إصالح   : االجتماعي  الهدف 
املعدات  وشراء  الحقن،  مضخات 
واملعدات  والديزل  األلكترونية 

الهيدروليكية.
 352 رقم  مح6   : االجتماعي  املقر 

حي النصر عالل البحراوي.
مقداره   : الشركة  ررسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة  ك6  مقدار  اجتماعية  حصة 

100 درهم.
1000 حصة  دينا قندي6  السيدة 

اجتماعية.
املدة : 99 عاما.

التسيير : تعتبر السيدة دينا قندي6 
مسيرة للشركة ملدة غير محددة.

الجهوي  باملكتب  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بالرباط  الستثمار 

2022، تحت رقم السج6 1213.
350 P

A6 IMMOBILIER
شركة مساهمة

ررسمالها : 90.000.000 درهم
املقر االجتماعي : شارع سيدي محمد 

بن عبد هللا برج مار نا 2، الطابق 
السادس مار نا شوبينج سانتر - 

الدار البيماء
رقم السج6 التجاري : 216761 

الدار البيماء
 رقم التعر ف الجبائي 226535

اجتماع  محمر  بمقت�سى 
العادية لشركة  العامة غير  الجمعية 
بتار خ  املنعقدة   A6 IMMOBILIER

10 يناير 2022، تقرر ما يلي :
الشركة  ررسمال  خفض  تحقيق 
الخسائر  امتصاص  طر ق  عن 
درهم   31.572.800 بمبلغ  املتراكمة 
 90.000.000 من  الررسمال  بخفض 

درهم إلى 58.427.200 درهم.
الشركة  ررسمال  خفض  تحقيق 
درهم   34.427.200 بمبلغ  نقدا 
 58.427.200 من  الررسمال  بخفض 

درهم إلى 24.000.000 درهم.
ملجلس  الصالحيات  جميع  منح 
اإلدارة إلجراء خفض ررسمال الشركة 
وتعدي6 النظام األسا�سي وفقا لذلك.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

8 مارس 2022، تحت رقم 815882.
351 P

 ELEMENTAIRE ELBILIA
PRIVE

شركة مساهمة
ررسمالها : 20.300.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع سيدي محمد 
بن عبد هللا برج مار نا 2، الطابق 
الخامس مار نا شوبينج سانتر - 

الدار البيماء
رقم السج6 التجاري : 452505 

الدار البيماء رقم التعر ف الجبائي 
39489516

بمقت�سى محمر الجمعية العامة 
غير العادية بتار خ 18 ركتوبر 2021، 
اإلدارة  مجلس  اجتماع  ومحمر 
 2021 ديسمبر   29 بتار خ  املنعقد 
 ELEMENTAIRE ELBILIA لشركة 

PRIVE، تقرر ما يلي :
من  للشركة  االجتماعي  املقر  نق6 
الدار البيماء 284 شارع الزرقطوني 
بالدار  الكائن  الجديد  العنوان  إلى 
البيماء، شارع سيدي محمد بن عبد 
2، الطابق الخامس،  هللا، برج مار نا 
مار نا شوبينج سانتر وذلك ابتداء من 

19 ركتوبر 2021.
النظام  من   4 الفص6  تعدي6 
 : كالتالي  ليصبح  للشركة  األسا�سي 
إن   : الشركة  مقر   : الرابع  الفص6 
مقر الشركة هو بشارع سيدي محمد 
الطابق   ،2 مار نا  برج  هللا  عبد  بن 
الخامس، مار نا شوبينج سانتر، الدار 
نص  باقي  و ظ6  املغرب،  البيماء، 

هذا الفص6 بدون تغيير.
لعملية  النهائي  االنجاز  معاينة 
من  الشركة  ررسمال  في  الز ادة 
 20.300.000 إلى  درهم   300.000
الجمعية  طرف  من  املقررة  درهم، 
بتار خ  املنعقدة  العادية  غير  العامة 

18 ركتوبر 2021.
تغيير النظام األسا�سي إثر ذلك.

باإلجراءات  للقيام  الصالحيات 
القانونية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 
22 مارس 2022، تحت رقم 818562.

للنشر واالستخالص

مجلس اإلدارة

352 P

SOHO AGENCY
شركة محدودة املسؤولية
ررسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 20 زنقة العراق، 
تمارة

املساهمين  ملداوالت  طبقا 
الغير  العام   بالجمع  املجتمعين 
قد   ،2022 مارس   11 بتار خ  العادي 

تقرر إكمال الهدف االجتماعي ب :

مقاول بناء ورعمال متنوعة.
)الهدف االجتماعي( من   03 البند 
القانون األسا�سي قد تغير باملناسبة.

بكتابة  القانوني  الوضع  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
 ،2022 مارس   24 بتار خ  بالرباط 

تحت رقم 123271.
353 P

STE TT HOLLIDAYS
SARL AU

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حسب 
تمت   ،2022 فبراير   18 بتار خ 
االسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة ذات الخصائص التالية :
 TT  : االجتماعية  التسمية 

.HOLLIDAYS
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك واحد.
الهدف االجتماعي : وسيط عقاري.
شارع   400  : االجتماعي  املقر 
الحسن 2 إقامة بدر شقة 16 الطابق 

الرابع ديور الجامع الرباط.
درهم   100.000  : املال  ررس 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  موزعة 
من فئة 100 درهم، محررة نقدا وهي 

موزعة كاآلتي :
السيد طارق تيكور 1000 حصة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.
طارق  السيد  تعيين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  تيكور 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السج6  رقم  تحت  بالرباط  التجار ة 

التجاري 158869.
354 P

AMJAD LILISKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشر ك الوحيد
ررسمالها : 120.000 درهم

مقرها االجتماعي : بالقنيطرة زاو ة 
زنقتي 21 و23، القنيطرة سانتر، 

الطابق الثاني، متجر رقم 349
نق6 املقر االجتماعي للشركة
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العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 
 ،2022 فبراير   17 بتار خ  للشركة 
بتار خ  بالقنيطرة  اإلمماء  مصحح 
بنفس  واملسج6   2022 فبراير   23
املدينة بتار خ 24 فبراير 2022، تحت 
املداخي6  سج6   : التالية  املراجع 
رمر   ،202200053073023 رقم 
 ،2022/4890 رقم  باالستخالص 
الحام6  محمد،  كاني  السيد  قرر 
رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 
الوحيد  املسير  بصفته   ،X54032
نق6   ،AMJAD LILISKAN لشركة 
املقر االجتماعي للشركة من القينطرة 
زاو ة زنقة معمورة وشارع موالي عبد 
الرحمان، عمارة ب، مكتب رقم 5 إلى:

و23   21 زنقتي  زاو ة  القنيطرة، 
القنيطرة سانتر الطابق الثاني، متجر 

رقم 349.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  المبط 
 2022 مارس   17 بتار خ  بالقنيطرة 
بملف السج6 التجاري عدد 31593.
355 P

HALL HABITAT
عرفي  رو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مسج6 في الرباط بتار خ 16 رغسطس 

2021، قد تم تأسيس :
فروع رو وكاالت الشركات التجار ة 

التي يوجد مقرها بالخارج.
الهدف االجتماعي :

ومنعش  املتنوعة  البناء  رشغال 
عقاري.

ررسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
 1000 عيوني  مصطفى  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.

الطابق  6 ضاية عوى  : رقم  املقر 
الخامس رقم 16 ركدال، الرباط.

املسير : السيد مصطفى عيوني.
 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.156311
356 P

 BOULANGERIE PATISSERIE
NOUHAILA

الز ادة في ررسمال الشركة
تعدي6 النظام األسا�سي

العامة  الجمعية  محمر  بموجب 
بتار خ  بالرباط  املؤرخ  عادية  الغير 
على  املصادقة  تمت   ،2021 8 يونيو 

ما يلي :
بما  الشركة  ررسمال  في  الز ادة 
من  لرفعه  درهم   50.000 قدره 
درهم   150.000 إلى  درهم   100.000
جديدة  حصة   500 خلق  طر ق  عن 
تكتتب  للحصة،  درهم   100 بقيمة 
الجدد   الشركاء  طرف  من  وتسدد 
حصة   250 رعالم  رمين  السيد 

والسيدة سناء رعالم 250 حصة.
الجديد  التوزيع  على  املصادقة 

لررسمال الشركة.
عالقة  لها  التي  البنود  تغيير 
بالتغييرات السالفة الذكر واملصادقة 

على القانوني األسا�سي املعدل.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
تحت   ،2022 مارس   17 بتار خ  بسال 

رقم 38566.
357 P

STE PAHRMACIE AL KHALIL
SARL AU

تأسيس رشكة
2022، وضع  14 مارس  تم بتار خ 
املسؤولية  ذات  لشركة  منظم  قانون 
باملميزات  وحيد  بشر ك  املحدودة 

التالية :
 STE PHARMACIE AL : التسمية

.KHALIL SARL AU
الهدف : تجارة منتجات صيدالنية 

بالتقسيط.

املقر االجتماعي : تجزئة األم6 رقم 

231، العطاو ة، قلعة السراغنة.

املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الررسمال 

درهم مقسم على 1000 سهم من فئة 

100 درهم موزع كاآلتي :

السيد خلي6 داودي 1000 حصة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

خلي6 داودي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 يوم  السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

مارس 2022، تحت رقم 130/2022.
رقم السج6 : 5131.

358 P

STE ANGELS ACADEMY
SARL AU

تأسيس شركة
2022، وضع  21 فبراير  تم بتار خ 

املسؤولية  ذات  لشركة  منظم  قانون 

باملميزات  وحيد  بشر ك  املحدودة 

التالية :

 STE ANGELS  : التسمية 

.ACADEMY SARL AU

الهدف : حمانة.

املقر االجتماعي : النخي6 رقم 36، 

قلعة السراغنة.

املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الررسمال 

درهم مقسم على 1000 سهم من فئة 

100 درهم موزع كاآلتي :

 1000 الحجوي  رشرف  السيد 

حصة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

اشرف الحجوي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 يوم  السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

مارس 2022، تحت رقم 127/2022.
رقم السج6 : 5127.

359 P

 STE SAVICA

CONSTRUCTION
على   2022 مارس   15 يوم  تم 

الجمع  صباحا  العاشرة  الساعة 

 SAVICA لشركة  االستثنائي  العام 

ذات  شركة   CONSTRUCTION

ررسمالها  املحدودة  املسؤولية 

1.000.000 درهم ومقرها االجتماعي 

املركب  األول  الطابق   01 رقم  شقة 

 ،68 رقم  واالجتماعي  االقتصادي 

قلعة السراغنة حيث تم ما يلي :

 5000 شهيد  محمد  السيد  باع 

سهم للسيد املصطفى شهيد الحام6 

.Y96106 للبطاقة الوطنية رقم

للشركة  القانوني  الشك6  تحو 6 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشر ك 

مسؤولية محدودة.

تعيين ك6 من السيد محمد شهيد 

مسيرين  شهيد  املصطفى  والسيد 

يلزم  احدهما  توقيع  مشتركين، 

الشركة و تحم6 مسؤولية توقيعه.

الذي  نقدا   750.000 تحر ر مبلغ 

يمث6 4/3 من ررسمال الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

رقم  تحت   2022 مارس   22

132/2022 السج6 التجاري : 4793.

360 P

SOCIETE FADLANECO
SARL AU

مقر الشركة إقامة سميراميس 

عمارة 20 شقة 10 سعيد حجي سال

سج6 تجاري رقم 31493 سال

MODIFICATION
وفق محمر الجمع العام املنعقد 

2022 قرر الشر ك  17 فبراير  بتار خ 

املسؤولية  ذات  للشركة  الوحيد 

املحدودة إجراء التغييرات التالية :

مقر  تغيير   : الشركة  مقر  تغيير 

الشركة من إقامة سميراميس عمارة 

20 شقة 10 سعيد حجي سال.
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: الدار الحمراء  التالي  إلى العنوان 
زنقة الوليديه رقم 138 سال.

بيع رسهم الشركة :
 2000 فمالن  علي  السيد  باع 

سهم للسيد محمد شوقي
تغيير املدير

فمالن  علي  السيد  استقالة 
كمدير  شوقي  محمد  السيد  وتعيين 

وحيد للشركة لفترة غير محدودة.
 4 املواد  تعدي6  سيتم  وبالتالي 
األسا�سي  النظام  من   14 و   7 و   6 و 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 38599.
361 P

 TECHNICAL SOFT SKILLS
COMPANY

SARL
R.C : 155097

ررسمال الشركة : 100.000
)مئة الف درهم(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   2022 يناير   14 بتار خ  املنعقد 
 TECHNICAL SOFT شركة  شر ك 
SKILLS COMPANY SARL AU قرار 
 100 بثمن  250 حصة  تفو ت  قبول 
كانت  التي  الواحدة  للحصة  درهم 
سيدي  ايت  هشام  السيد  ملكية  في 
وتفو ت  املنعم  رشيد  الشيد  إلى  حو 
250 حصة بثمن 100 درهم للحصة 
السيد  ملكية  في  كانت  التي  الواحدة 
السيد  إلى  حو  سيدي  ايت  هشام 
حصة   250 تفو ت  و  اديكو  لحسن 
الواحدة  للحصة  درهم   100 بثمن 
التي كانت في ملكية السيد هشام ايت 
 : زاكا  عائشة  السيدة  إلى  حو  سيدي 

750 حصة )750.000 درهم(.
استقالة السيد هشام ايت سيدي 
املنعم  رشيد  السيد  وتعيين  حو 

JB430115 مسير وحيد.
تم اإليداع القانوني بمقر املحكمة 
مارس   15 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

.D122986 2022 تحت رقم
362 P

 BENZIYANEFAR شركة
TRANS
ش.م.م

 400 شارع الحسن الثاني اقامة
05-02 طبق ديور جامع، الرباط

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2022 مارس   11 بتار خ  بالرباط، 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
التسمية :

BENZIYANEFAR TRANSشركة
الهدف االجتماعي : نق6 البمائع ؛

االستيراد والتصدير.
ررسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :
 500  : ز ان  بن  الخطاب  بن  عمر 

حصة ؛
اسماعي6 فارس : 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري.
إلى يناير  فاتح  من  املالية   السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
الثاني  الحسن  شارع   400  : املقر 
جامع،  ديور  طبق   02-05 اقامة 

الرباط.
املسير : اسماعي6 فارس.

 : التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 
.158989

363 P

CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 0537902978

STE JAAOUAT TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر ك واحد

 ADRESSE DOUAR RZIGATE
ARBAOUA

SOUK EL ARBAA
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق واملسج6   2022 مارس   16  

وضع   2022 مارس   16 بتار خ  رربعاء 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
واحد  بشر ك  محدودة  مسؤولية 
JAAOUAT TRANS حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تحم6 الخصائص 
التالية :

JAAOUAT TRANS : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك واحد.
رلف  مائة  في  حدد   : املال  ررس 
إلى  مقسمة  درهم   )100.000( درهم 
من  اجتماعية  قسمة   )1000( رلف 

فئة )100( مائة درهم لفائدة :
رلف  فوز ة  جعواط  السيدة 

1000 حصة.
الهدف : نق6 املستخدمين.

ارز كات  دوار   : االجتماعي  املقر 
عرباوة سوق رربعاء.
املدة : 99 سنة.

جعواط  السيدة  عين   : التسيير 
مسيرة   GB129739 بطاقتها  فوز ة 

الوحيدة للشركة.
التسجي6  مع  القانوني  اإليداع 
بكتابة المبط   تم  التجاري  بالسج6 
رربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 
2022 تحت  25 مارس  بتار خ  الغرب 

عدد 2022/37 بالسج6 اإليداع.
364 P

CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 0537902978

STE BRICOGHARB
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 ADRESSE RUE CHAHID

 MOHAMED RACHIDI IMM
DAOUI BOTIQUE N°2, 3, 5 ET 6

SOUK EL ARBAA
بتار خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  واملسج6   2022 مارس   17
وضع   2022 مارس   18 بتار خ  رربعاء 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
 BRICOGHARB محدودة  مسؤولية 

حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تحم6 الخصائص 

التالية :

BRICOGHARB : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة.
رلف  مائة  في  حدد   : املال  ررس 

إلى  مقسمة  درهم   )100.000( درهم 

من  اجتماعية  قسمة   )1000( رلف 

فئة )100( مائة درهم لفائدة :

خمسمائة  خالد  بوتجدير  السيد 

500 حصة.

السيد بوتجدير يونس خمسمائة 

500 حصة.

 MARCHAND  : الهدف 

 D’APPAREILS SANITAIRE, MD

.QUINCAILLERIE EN DETAIL
الشهيد  زنقة   : االجتماعي  املقر 

محمد الراشدي إقامة الماوي مح6 
رقم 2، 3، 5 و 6 سوق رربعاء.

املدة : 99 سنة.

التسيير : عين السيدين بوتجدير 

مسيرين  يونس  وبوتجدير  خالد 

للشركة.

التسجي6  مع  القانوني  اإليداع 

بكتابة المبط   تم  التجاري  بالسج6 

رربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

2022 تحت  25 مارس  بتار خ  الغرب 

عدد 2022/36 بالسج6 اإليداع.

365 P

JAZIRAT ALFIKR PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديالت قانونية
العادي  العام  الجمع  بمقت�سى 

 2021 مارس   12 بتار خ  املنعقد 

بمقر  صباحا  العاشرة  الساعة  على 

الشركة، قرر الجمع العام ما يلي :

كانت  التي  حصة   600 تفو ت 

لصالح  حدة  سعيد  السيد  يمتلكها 

محمد  السيد  لصالح  حصة   150  :

لصالح  حصة   150 و  حدة  امين 

حصة   150 و  حدة  سكينة  السيدة 

 150 و  حدة  دعاء  السيدة  لصالح 

حصة لصالح السيدة ايناس حدة.
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بناء على ذلك يمتلك السيد محمد 

السيدة  و  حصة   250 حدة  امين 

والسيدة  حصة   250 حدة  سكينة 

والسيدة  حصة   250 حدة  دعاء 

ايناس حدة 250 حصة.

من  حدة  سعيد  السيد  استقالة 

السيد  وتسمية  الشركة  تسير  مهام 

جديد  مسير  حدة  امين  محمد 

الشركة ملدة غير محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

30 رغسطس  بتار خ  االبتدائية بسال 

2021 تحت رقم37263.

366 P

 TRANSPORT EXTRA D’OR
SARL AU

 N° Hay Salam Av OuedLakraa

N 65-DAKHLA

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر ك واحد

 25 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   ،2022 فبراير 

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات  الوحيد  الشر ك  ذات 

التالية : 

التسمية : طرانسبوراكسترادوغ.

لحساب  البمائع  نق6   : الغرض 

االخر ن. 

املقر االجتماعي : حي السالم شارع 

واد الكراع رقم 65 الداخلة.

حدد   : اإلجتماعي  الررسمال 

درهم رلف  مئة  في  الشركة   ررسمال 

] 100.000 درهم[.

عز ز  السيد  تعين  تم   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الرافيعي، 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة باملحكمة االبتدائية 

الداخلة بتار خ 11 مارس 2022 تحت 

رقم 22/20441.

367 P

حسابات اطلنتيس
زنقة موالي إدريس بلوك 10 رقم 28 الطابق 

األول الحي الصناعي اكادير

TEL/FAX  : 05 28 82 29 72

STE ANTALYA OPTIC
sarl a.u

ررسمالها 100.000 درهم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2021 بانزكان تم إحداث  05 ركتوبر 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  شر ك  ذات  املسؤولية 

باملواصفات التالية : 
 STE ANTALYA OPTIC  : االسم 

.SARL a.u
 10 رقم  مح6   : االجتماعي  املقر 
املرس   80 عمارة  السفلي  الطابق 

الدشيرة إنزكان. 
 الهدف : نظراتي وخبير بالبصر ات،
نظارات،  البصر ة،  األدوات  بائع 
رنظمة  وبيع  عدسات،  طبي،  زجاج 
صناعة  وعامة  البصري،  التصحيح 
وتجارة البصر ات، استيراد وتصدير 

العمليات  جميع  عامة  و 
غير  رو  مباشرة  املتعلقة  واملعامالت 
والتي  االجتماعي  بالهدف  مباشرة 

تساعد في تنمية الشركة
الشركة  ررسمال   : الررسمال 
موزعة  درهم   100.000 في  محدود 
درهم   100 بمبلغ  حصة   1000 على 
الوحيدة  الشر كة  حوزة  في  للحصة 

السيدة بلعربي اكرام. 
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى غاية 31 دجنبر من ك6 سنة

التسيير : املسيرة الوحيدة للشركة 
غير  لفترة  اكرام  بلعربي  السيدة  هي 
الوطنية  للبطاقة  والحاملة  محدودة 

.JB479664 رقم
عمر الشركة : محدود في 99 سنة.
ثم  لقد   : القانوني  االيداع 
المبط  كتابة  لدى  القانوني  االيداع 
يوم بانزكان  االبتدائية   باملحكمة 

 536 رقم  تحت   2022 مارس   16
والسج6 التجاري رقم 25695.

368 P

ARYTEL TRAVEAUX شركة
ش.م.م 

ررسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 3، الطابق 

الثاني ، عمارة ر257 شارع العيون 

الوفاق بنسركاو، ركادير

ICE 003037273000048

RC N°50855

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدودة

التأسيس : 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 

نظام  خلق  تم   2022 مارس   9 في 

تأسيس الشركة ذات املميزات التالية : 

مسؤولية  ذات  شركة   : الشك6  

محدودة 

 ARYTEL شركة   : التسمية 

.TRAVEAUX

الهدف  : تهدف الشركة إلى : 

رعمال الهندسة املهنية.

وكي6 الخدمات الهاتفية رو رخرى

الطابق   ،3 رقم   : االجتماعي  املقر 

العيون  شارع  ر257  عمارة  الثاني، 

الوفاق بنسركاو، ركادير.

مدة  حددت   : االجتماعية  املدة 

الشركة في 99 سنة.

يونس  السيد  تعيين   : التسيير 

العواد مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

بتوقيع  الشركة  ستلتزم   : التوقيع 

السيد يونس العواد فقط . 

ررسمال  حدد   : الشركة  ررسمال 

مجزرة  درهم   100.000 في  الشركة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

الشك6  على  موزعة  الواحد  للسهم 

التالي : 

 :  500  : يونس  العواد   : السيد 

حصة، ري : 50.000 درهم 

 :  250  : ليلى  العواد   : السيدة 

حصة، ري : 25.000 درهم 

 :  250  : ربيعة  اشمير   : السيدة 

حصة، ري : 25.000 درهم .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  التجار ة  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   2022 مارس   16 بتار خ 

.108964

369 P

NADUSHKA VOYAGE STE

ش.م.م ش.و

تأسيس
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتار خ  واملسج6   2022 مارس   08

تأسيس  تم  بإنزكان   2022 مارس   08

NADUSHKA VOYAGE شركة 

ش.م.م. شر ك وحيد 

هدفها  : 

1 - تنظيم املناسبات والرحالت.

2 - نق6 العمال لفائدة الغير.

العنوان التجاري : الشقة رقم 11 

الطابق االول عمارة امنار زنقة محمد 

الخامس انزكان.

موزع  درهم   100.000 ررسمالها 

إلى 1000 حصة قيمة ك6 حصة 100 

درهم اكتتبت على الشك6 اآلتي : 

 : ناديزهدا  دكولباييفا  السيدة 

1000 حصة.

دكولباييفا  السيدة  تعيين  تم 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ناديزهدا 

محدودة. 

دكولباييفا  توقيع  اعتماد  تم 

والوثائق  العقود  جميع  في  ناديزهدا 

اإلدار ة والبنكية. 

 99 الشركة  عمر  مدة   : املدة    -

سنة من تار خ تأسيسها النهائي.

اإليماحي  التجاري  -السج6 

رقم25633.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -

مارس   8 بتار خ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 472. 

370 P
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STE AUTO ECOLE TIMIZAR
 SARL

تأسيس شركة
ICE 002981143000030

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتيزنيت 
وضع  تم   2022 ديسمبر   15 بتار خ 
محدودة  لشركة  رسا�سي  قانون 
الخصائص  تحم6  والتي  املسؤولية 

التالية : 
 STE AUTO ECOLE  : التسمية 

.TIMIZAR SARL
الهدف االجتماعي : سيارة التعليم 
 100.000 في  حدد   : املال  ررس 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي : 
السيد رشيد اوجامع 700 حصة.
السيد الحسن اوجامع300 حصة
تار خ  من  ابتدءا  سنة   99  : املدة  

تأسيسها.
اربعاء  مركز   : االجتماعي  املقر 

الساح6 تيزنيت.
 املسيرون : السيد عبد هللا القا�سي

مسير للشركة وملدة غير محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
تيزنيت  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
تحت رقم 87 بتار خ 11 مارس 2022.
371 P

F.H FORAGE
SARL

تأسيس
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
 ،2022 2 مارس  في  االستثنائي املؤرخ 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودةتحم6 الخصائص التالية : 

.F.H FORAGE : التسمية-
ذات  شركة   : القانونية  -الصفة 

املسؤولية املحدودة.
-الهدفاالجتماعي : حفر اآلبار.

درهم،   100.000  : املال  -ررس 
مقسم كالتالي : 

السيد فهمان حميد : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد فهمان هشام : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
 IMMEUBLE : اإلجتماعي  املقر 
 HAMRA STATION 25 Appt.
 N°11 AVENUE ABDERRAHMAN

.BOUABID - AGADIR
حميد  فهمان  السيد   : التسيير 

والسيد فهمان هشام.
بمكتب   : القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  بأكادير  التجار ة  املحكمة 

16مارس 2022 تحت رقم 108963.
372 P

 STE SPLLY SERVICES MED 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
فبراير   22 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   2022

املسؤولية بالخصائص التالية : 
 STE SPLLY SERVICES  : االسم 

.MED
العامة  التغذية   : الهدف 

والتصدير واالستراد والتجارة عامة.
ررسمال الشركة : 100.000 درهم

التسيير : محمدالزوبايدي.
رقم  املتجر  االجتماعي  املقر 
الحي  روملي6  فال   203 عمارة   02

املحمدي اكادير.
املدة : 99 سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة التجار ة باكادير تحت رقم 
108706 بتار خ 23 فبراير 2022 وتم 
التجاري  السج6  في  الشركة  تسجي6 

تحت رقم 50617.
373 P

امبريسود
تا ســـيـــــــس شركة

فاتح  بتار خ  عرفي  عقد  بموجب 
وضع  تم   ، ملول  بايت   2022 مارس 
املحدودة  للشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤلية ذات الخصائص التالية : 

التسمية : امبريسود ش.م.م.

اشغال   : االجتماعي  الهدف 

الطباعة العامة . 

عمارة   6 قم  ر   : االجتماعي  املقر 

وهنا شارع محمد الخامس ريت ملول.

 الراسمال : محدد في مبلغ 100.000

100 حصة   1000 إلى  مقسم   درهم 

 درهم لك6 حصة.

الحصص االجتماعية : 

السيد املعطي مدر ك 500 حصة. 

السيدة بدر مدر ك 500 حصة.

املدة : تسعة وتسعون سنة.

من  الشركة  ستسير   : التسيير 

والسيد  املعطي مدر ك  السيد  طرف 

بدر مدر ك ملدة غير محدودة.

 تم اإليداع القانوني بكتابة المبط

بانزكان  االبتدائية  املحكمة  لدى 

رقم  تحت   2022 مارس   15 بتار خ 

.525

374 P

املركز الجهــوي للخدمـــات

تيزنيت

الهاتف : 05.28.60.24.10

AFFOLTER BOUHOUCH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
العام الجمع  محمر  على   بناء 

فبراير  15 بتار خ  املنعقد   التأسي�سي 

2022 تأسست شركة ذات املسؤولية 

املحدودة  باالعتبارات التالية : 

 AFFOLTER شركة   : االسم 

املسؤولية  ذات   BOUHOUCH

املحدودة.
تراست  زنقة   01 رقم   : العنوان 

سيدي افني.

مالك  رو  للميافة  دار   : الهدف 

ملهى.

 99( سنة  وتسعون  تسعة   : املدة 

سنة(.
ررس املــال : ررس مال الشركة هو 

درهم(   100.000( درهم  رلف  مائة 

 مقسمة إلى رلف )1000( حصة بقيمة

مائة )100( درهم لك6 حصة.

التسيير : تعيين السيد زربان عبد 
العز ز مسيرا للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني   اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بكلميم 
 : 2022 تحت رقم  14 مارس   : بتار خ 

.114/2022
375 P

كواد فم الواد سارل اسوسيي 
انيك

إنشاء شركة ذات املسؤولية 
املحدودة - شر ك واحد

الواد  فم  كواد   : التجاري  االسم 
سارل اسوسيي انيك

شارع   01 الوحدة  حي   : العنوان 
البئر الجديد رقم 14 مكرر العيون.

ررسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم على الشك6 التالي 

 1000 بورحيم  حمدي   : السيد 
سهم، بقيمة 100 درهم للسهم.

كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع 
المبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 ديسمبر   27 بتار خ 
3957/2021 والسج6 التجاري تحت 

رقم 39685.
376 P

 ABOUZAYD SERVICES شركة
ش.م.م ذات الشر ك الوحيد 

وبتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2022 مارس   11
التجاري  سجلها  املسؤولية  محدودة 

رقم 50871 ذات املميزات التالية : 
 ABOUZAYD«  : التسمية  
الشر ك  ذات  ش.م.م   » SERVICES

الوحيد.
ابن  اقامة   : االجتماعي  املقر 
خلدون 3 الشقة 14 بنسركاو اكادير.

الررسمال : 100000 درهم.
الهدف :

الخدمات السياحية والترفيهية. 
التصو ر.

االستيراد والتصدير.
تنظيم الرحالت السياحية. 
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الشركاء : السيد يحياوي يوسف .

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد يحياوي يوسف.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

اكادير  التجار ة  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   2022 مارس   17 بتار خ 

.108989

377 P

 STE HUILE ABRID
 SARL AU 

ICE  : 002987482000082

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتار خ 

شركة  تأسيس  تم   2022 فبراير   22

محدودة املسؤولية ذات شر ك وحيد 

ذات الخصائص التالية : 

 STE HUILE  : التسمية 

.ABRID  Sarl.AU

ساح6  حي   : االجتماعي  املقر 

العز ب القليعة ريت ملول.

الهدف : بيع قطع غيار املستعملة 

للسيارات.

 100000  : اإلجتماعي  الررسمال 

درهم.

التسيير : عبد هللا المعيف.

املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 

31 ديسمبر .

بالسج6  الشركة  تسجي6  تم 

 546 رقم  تحت  بإنزكان  التجاري 
السج6  رقم   2022 مارس   18 بتار خ 

التجاري 25705.

378 P

REDZONE PERFORMANCE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة من شر ك وحيد
الشر ك  بناء على محمر قرارات 

ركتوبر   21 بتار خ  املنعقد  الوحيد 

ذات  شركة  تأسست   2021

املسؤولية املحدودة من شر ك وحيد 

باالعتبارات التالية : 

 REDZONE شركة   : االسم 

مسؤولية  ذات   PERFORMANCE

محدودة من شر ك وحيد.
الز تون  تجزئة   13 رقم   : العنوان 

2، تزنيت.

وبيع  وإصالح  صيانة   : الهدف  

قطع غيار السيارات.

 وبصفة عامة ك6 العمليات السياحية،

التي  واالقتصادية  املالية  التجار ة، 

نشاط  وتطور  تنمي  رن  شأنها  من 

الشركة املذكورة رعاله.

 99( سنة  وتسعون  تسعة   : املدة 

سنة(.
ررس املــــال : ررس مال الشركة مائة 

)100.000 درهم( مقسم  رلف درهم 

مائة  قيمتها  حصة   )1000( رلف  إلى 

)100( درهم لك6 واحدة منها.

اشرف  السيد  عين   : التسيير 

الزو ن كمسير للشركة. 

اإليداع  تم   : القانوني   اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

رقم  تحت   2021 ركتوبر   29 بتار خ 

.798

379 P

BAC WAY CENTER PRIVATE
تأسيس شركة

I- بناء على عقد عرفي حرر بأكادير 

وضع  تم   ،2022 فبراير   8 بتار خ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية وذات الخصائص التالية : 

 BAC WAY CENTER : التسمية 

.PRIVATE

النق6   – مركزللتكو ن   : الهدف 

املدر�سي والخدمات اللوجستية.... 
املقر االجتماعي : رقم 415 الطابق 

الثاني بلوك و،حي الهدى اكادير.

في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 

 100 10.000 درهم، مقسم إلى  مبلغ 

حصة اجتماعية، موزعة على الشك6 

التالي  :

- السيد خيبة ادريس 50 حصة.

- السيد املرابط فهد 50 حصة.

من  الشركة  ستسير   : التسيير   -

السيد خيبة ادريس وملدة غير  طرف 

محدودة.

القانوني باملحكمة  - تم اإليداع   II

 2022 8 مارس  بأكادير يوم  التجار ة 

تحت عدد 108846.

380 P

HO SAFE GUARDING
تأسيس شركة

I - بناء على عقد عرفي حرر بأكادير 

وضع  تم   ،2022 يناير   24 بتار خ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية وذات الخصائص التالية : 

 HO SAFE  : التسمية 

شر ك  ذات  ش.م.م   GUARDING

وحيد.

الهدف : مقاول األمن الخاص.

املقر االجتماعي : اقامة تيكورامين 

الطابق الثالث رقم 27 شارع الحسن 

الثاني اكادير.

في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 

 100 10.000 درهم، مقسم إلى  مبلغ 

حصة اجتماعية، موزعة على الشك6 

 100 روبيهي  هشام  السيد   : التالي  

حصة.

من  الشركة  ستسير   : التسيير 

طرف السيدة هشام روبيهي وملدة غير 

محدودة.

القانوني باملحكمة  - تم اإليداع   II

 2022 8 مارس  بأكادير يوم  التجار ة 

تحت عدد 108844.

381 P

FIRMAPESCA
 SARL

املقر االجتماعي : مكتب رقم 53 

الطابق الرابع مجمع مامونيا شارع 

حسن بونعماني حي الداخلة اكادير

انشاء شركة
بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2022 فبراير   28

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املميزات التالية :

.FIRMAPESCA SARL : االسم

هدف الشركة :

1 - تربية األحياء املائية.

وجميع  األسماك  تجارة   -  2

املنتجات البحر ة التجارة.

املدة : محددة في 99 سنة.

الراسمال محدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 الى  مقسم  درهم 

الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

لشركة  حصة   500 اكتتاب  تم  قد 

 GROUND FORCE COMPANY

 NITROX و500 حصة لشركة SARL

.SARL AU

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسير 

ملدة  كمسيرللشركة  العود  الرزاق 

صالحية  إعطائه  مع  محدودة.  غير 

والبنكي مزدوجا مع  اإلداري  اإلمماء 

السيد الطيب بيسوكوتن.

لتكو ن  اقتطاع 5%  يتم   : األرباح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

 القانوني بكتابة المبط لدى املحكمة

 108995 التجار ة باكادير تحت رقم 

بتار خ 18 مارس 2022.

382 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE

S.A.R.L AU

.N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

 STE  ZIN NASS SERVICES
 SARL

تأسيس شركة

بتار خ  عرفي  عقد  على  بناء   -  I

القوانين  وضع  تم   2022 فبراير   4

املسؤولية   محدودة  لشركة  األساسية 

ذات   ZIN NASS SERVICES

الخصائص التالية  : 

في  الشركة  هدف   : الهدف    -  1

املغرب كما في الخارج هو :

البناء.

رعمال مختلفة.
2 - املقر االجتماعي  : رقم 39 زنقة 

15 بلوك ر حي املوحدين كلميم.
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3 - املدة  : 99 سنة.
4 - الررسمال  : حدد في 100.000 
حصة   1000 على  مقسم  درهم 
اجتماعية بقيمة 100 درهم للواحدة 

وهي في نصيب السيد : 
مز ن ابالل : 500 حصة اجتماعية.
مزي محمد : 500 حصة اجتماعية.
5 - التسيير  : تسير الشركة وملدة 
مز ن  السيد  من طرف  غير محدودة 

ابالل.
السج6  في  التسجي6  تم   -  II
بكلميم  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
رقم  تحت   2022 مارس   3 بتار خ 

 .4005
383 P

 STE TRANSPORT AFRIQUIA
MIX

SARL AU
تأسيس الشركة

بتار خ مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
الشركة  تأسيس  تم   2022 مارس   4

ذات املميزات التالية : 
شركة   : االجتماعية  التسمية 
ترونسبور رفر قيا مكس ش.م.م.ش.و
الدولي  النق6   : االجتماعي  الهدف 

واملحلي للبمائع.
املقر االجتماعي : رقم 278 بلوك ر 

دراركة- ركادير. 
 100.000  : االجتماعي  الررسمال 
درهم مجزرة الى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة.
التسيير : تم تعين السيد إبراهيم 
اهنيني كمسير شر ك وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة. 
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ماعدا  سنة  ك6  من  ديسكبر   31 إلى 
تار خ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التسجي6 بالسج6 التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
2022 تحت  17 مارس  بــتار خ  ركادير 

رقم 108972.
384 P

 AYSURVE SÉCURITÉ  
ذات املسؤولية املحدودة ذات شر ك 

وحيـد شركة
تأسيس شركــة

 بمقت�سى عقد عرفي بتار خ 9 مارس
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2022
شر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيـد خصائصها كالتالــــي : 
.AYSURVE SÉCURITÉ : التسمية

الهدف االجتماعي :
واملراقبة  الحاسوب  شبكات   -  1

عن بعد -2 مقاول رعمال متنوعة.
الشراردة  حي   : االجتماعي  املقر 

زنقة النصر اوالد تايمة.
املدة 99 سنة. 

 الررسمال 100.000 درهم مقسمة
فئة  من  إجتماعية  حصة   1000 إلى 
100 درهم للحصة الواحدة، منتسبة 
هللا  عبد  السيد  الوحيـد  للشر ك 

وكر م 1000 حصة إجتماعية.
الشركة  بتسيير  يعهد   : التسيير 
غير  ملدة  وكر م  هللا  عبد  السيد  إلى 
له  فينسب  التوقيع  رما  محددة، 

كذلك. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
 2022 مارس   21 بتار خ  بتارودانت 

تحت رقم 8569.
385 P

 STE EQUIPEMENT-
 SAHARA PROJET

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 500.000 Dhs
 Siège Social est fixé à : AV.
 HAMMOU ZIANI HAY EL
QODS N° 30 LAAYOUNE
ICE  : 003030936000039

تـــأسيــس شركة
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2022 فبراير   23
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية : 
التسمية : شركةمعدات - مشروع 

الصحراء

حمو  شارع   : االجتماعي  املقر 

الز اني حي القدس رقم 30 العيون. 

درهم   5000.000  : الررسمـــــــــــــال 

50.000 حصة من فئة  مقسمة على 

100 درهم.

الهـــــــــــــــــدف : رعمال مختلفة،البناء

الشــــــــــــــركاء : 

وجيز ابراهيم 25.000 حصة.

االناك مصطفى 25.000 حصة.

املسير القانوني : وجيزابراهيم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   14 بتار خ  العيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 699.

386 P

 STE AUTO ECOLE

SAADAOUI
SARL AU

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
 STE AUTO التجاري  اسم 

 .ECOLE SAADAOUI SARL AU
العنوان : الطر ق السبت بيوكرى 

اشتوكة ايت بها.

 املهام  :

1- مدرسة لتعليم القيادة.

2 - مؤسسة تعليم السائقين.
 100.000  : الشركة   ررسمال 

درهم.
سعداوي  الحسين   : التسيير  

مشارك وحيد ومسير للشركة. 

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 

االبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 

2022 تحت  مارس   21 بتار خ  انزكان 
رقم 559 والسج6 التجاري تحت رقم 

.25723

387 P

SAMKR
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
طبقا للعقد املؤرخ 8 يوليو 2019 

تم تأسيس شركة املسؤولية محدودة 

بالخصائص التالية  : 

.SAMKR SARL : االسم

التصدير  في  السمسرة   : الهدف  

واالستيراد.
 100.000   : املجموعة  ررسمال 

درهم.

التسيير :  هشام موشتاش.
 املقر االجتماعي : رقم 3 زنقة 3307

درب ايمز لن الدشيرة انزكان. 

املدة  : 99 سنة.

 تم االيداع القانوني باملحكمة االبتدائية

 24 بتار خ   4643 رقم  تحت  انزكان 

ديسمبر 2019.

388 P

مكتب حسابات شحودي
زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع 

 املقاومة بايت ملول 86150

بايت ملول املغرب

 SOCIETE HORTICULTURE

AZIZI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات شر ك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي : بلوك ض 
زنقة 50 رقم 2 حي العهد الجديد 

بايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شر ك الوحيد

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

25737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

شر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  االقتماء 

 SOCIETE H ORTICULTURE   :

.AZIZI SARL AU

التصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالستيراد الفواكه والخمر. 
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عنوان املقر االجتماعي : بلوك ض 
الجديد  العهد  حي   02 رقم   50 زنقة 

بايت ملول املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ ررسمال الشركة 

 درهم، مقسم كالتالي موالي إسماعي6

 100 بقيمة  حصة   1000  : عز زي 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

موالي  السيد   : ومواطن  وصفات 

إسماعي6 عز زي.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

السيد  الشركة  مسيري  ومواطن 

موالي إسماعي6 عز زي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتار خ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 573.

389 P

 » STE ROKACOPIE«
 RC : 50845 

 تـأسـيـس شــركة
فاتح  بتار خ  عقدعرفي  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2022 مارس 

املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدودة تحم6 الخصائص التالية : 

 .STE Rokacopie : الـتـسـميـــــــــــــــة

املسؤولية  ذات  شركة   : الشك6   

املحدودة.

 املوضـوع : مركز النسخ والطباعة –

تقديم الخدمات.
 153 رقم   : االجـتـماعــي  الـمـقر 

بلوك د حي ر اض السالم اكادير.

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
ررسمـــال الشركـــة : مئة الف درهم. 

الـتسـيـيــــــــــــــــــر : بوبكر اخدو. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 

بتار خ  108950 رقم  تحت   باكادير 
15 مارس 2022 رقم سجلها التجاري 

هو 50845.  

.ICE 003026938000024

390 P

CABINET SABCONSULTING

CITRUS WHIMS
SARL AU

تأسيس شركة
 10 بـ  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تقرر   2022 فبراير 

باملواصفات اآلتية : 
.Citrus Whims : التسمية

محدودة  شركة   : الشك6 
املسؤولية.

 Av Ghaza  : االجتماعي   املقر 
 N°16 Bis, Angle Rue Assawssen

 .N°7 Riad Salam Agadir
ررس املال : 100.000 درهم.

 : ابور ة  الياس  محمد  السيد 
املسير 

الى  يناير  فاتح  من   : السنةاملالية 
31 ديسمبر.

المبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتار خ بأكادير  التجار ة   للمحكمة 

22 مارس 2022 رقم 109035.
391 P

 SOUTH CAPITAL AND
ENGINEERING

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 100.000 Dhs

 DOMICILIER CHEZ STE GEO
 SUD IMM ASSAFA ,2EME

 ETAGE, APPT N°8 PLATEAU-2,
 PLACE BIR INZARANE

GUELMIM
ICE  : 002938771000056

تـــأسيــس شركة
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   ،  2022 يناير   04
بشر ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية  : 
اند  كابيطال  ساوث   : التسمية 

انجينييرينغ.
لدى  موطن   : االجتماعي  املقر 
شركة جيو سيد عمارة الصفا الطابق 
الثاني شقة رقم 8 مكتب 2 ساحة بئر 

انزاران كلميم.

درهم   100.000  : الررسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   5000 على  مقسمة 

100 درهم.

 الهــــــــــــدف : رعمال البناء املتخصصة

األخرى.

الشــــــــــــــركاء :

بنيحيى خديجة 500 حصة.

الدر وش فاطمة 500 حصة.

خديجة  بنيحيى   : القانوني  املسير 

والدر وش فاطمة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   5 بتار خ  العيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2022/06.

392 P

STE STE WADCO CARS
Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 500.000,00 Dhs

 Siège Social est fixé à : AV

 EL MOUKAOUAMA N°218

GUELMIM

ICE  : 003031192000014

تـــأسيــس شركة
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس شركة  تم   ،2022 فبراير   24

بشر ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية : 

التسمية : وادكو كار.

املقاومة  شارع   : االجتماعي  املقر 
رقم 218 كلميم.

درهم   500.000  : الررسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   5000 على  مقسمة 

100 درهم.

تأجير  السيارات،   : الهـــــــــــــــــدف 

السيارات.

الشــــــــــــــركاء :

امبارك الغمري : 2500 حصة.

محمد ابالغ : 2500 حصة.

املسير القانوني : سفيان باري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس  فاتح  بتار خ  كلميم  االبتدائية 

2022 تحت رقم 94.

393 P

STE FORCOM.MA SARL
بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتار خ 
تأسيس  تم  باكادير   2022 فبراير   25
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحم6 الخصائص التالية  : 
 STE FORCOM.MA  : التسمية 

.SARL
شركة  عند   : االجتماعي   املقر 
رقم   A&A KHADAMAT SARL
السالم  حي   05 رقم  مكتب   1525

اكادير.
ررس املال : 100.000 درهم

املدة : 99 سنة.
املسير   : السيد عز ز نجاح.

العطور  بيع   : النشاط 
 - تكو ن   - التجمي6  ومستحمرات 

االستيراد والتصدير.
تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 
مارس   22 بتار خ  اكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 109033.
394 P

 BUSINESS TECH شركة
EXPERT

عمارة 161 إقامة السعادة 2 شقة 
رقم 09 بالحي املحمدي بأكادير

 تـــأسـيــس
اكادير  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
2022 ، تم تأسيس  11 مارس  بتار خ 
صفاتها  املسؤولية  محدودة  شركة 

كما يلي  : 
 BUSINESS TECH  : التسمية 

.EXPERT
رساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى : 
استشاري التدر ب ودعم االعمال.
وعموما جميع العمليات التجار ة 
املتعلقة  والعقار ة  املالية  الصناعية 
األنشطة  وك6  املذكورة  باالنشطة 
شأنه  من  طابع  ذات  رو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
 161 عمارة   : االجتماعي  املقر 
بالحي   9 رقم  2 شقة  السعادة  إقامة 

املحمدي بأكادير.
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تار خ  ابتداء من  99 سنة   : املدة    
التسجي6 بالسج6 التجاري باستثناء 

حالة التمديد رو الفسخ املسبق.
 الررسمال  : حدد ررسمال الشركة 
 100 إلى  مقسم  درهم   10.000 في 

حصة.
 100 بنبوشعيب  سهام  السيدة 

حصة.
سهام  السيدة   : التسيير  
بنبوشعيب مسيرة للشركة وذلك ملدة 

غير محدودة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة باكادير يوم 18 مارس 2022 

تحت رقم 109004.
395 P

KOLDA شركة
رقم 224 املتواجد بالطابق االر�سي 

من العمارة رقم 81 حي السالم 
ركادير

 تـــأسـيــس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 
تأسيس  تم   ،2022 يناير   5 بتار خ 
صفاتها  املسؤولية  محدودة  شركة 

كما يلي  : 
.KOLDA : التسمية

رساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 
إلى : 

صالون تجمي6.
وعموما جميع العمليات التجار ة 
املتعلقة  والعقار ة  املالية  الصناعية 
األنشطة  وك6  املذكورة  باالنشطة 
شأنه  من  طابع  ذات  رو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
 224 رقم   : االجتماعي  املقر 
املتواجد بالطابق االر�سي من العمارة 

رقم 81 حي السالم ركادير.
تار خ  ابتداء من  99 سنة   : املدة    
التسجي6 بالسج6 التجاري باستثناء 

حالة التمديد رو الفسخ املسبق.
الررسمال  : حدد ررسمال الشركة 
 1000 إلى  درهم مقسم   100.000 في 

حصة.
 Mme KADY WADE BALDE

1000 حصة.

 Mme KADY WADE  : التسيير  
BALDE مسيرة وحيدة للشركة وذلك 

ملدة غير محدودة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بأكادير يوم 18 مارس 2022 

تحت رقم 109003.
396 P

Fiduciaire & Conseil

 IMM°45 APPT°01 RUE AL AKKAD CITE

DAKHLA AGADIR

Tel  : 0600 036 473

 لطفي منادجمنت
باكادير   2022 مارس   6 بتار خ 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
الشر ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
التسمية :  لطفي منادجمنت.

هدف الشركة : إدارة الشركات.
مقر الشركة : حي النهمة بلوك 10 

الحاجب تكيو ن اكادير.
املدة : محدودة في 99 سنة ) تسعة 

وتسعون سنة(.
مبلغ  في  محدد   : الررسمال  
50.000 درهم مقسم إلى 500 حصة 
100 درهم للحصة الواحدة  من فئة 
تم اكتتابها كلها للسيد سعيد سو�سي.
السيد  تعيين  تم  قد   : التسيير 
سعيد سو�سي كمسير وحيد للشركة 

مع التوقيع االجتماعي والبنكي.
5 % لتكو ن  األرباح : يتم اقتطاع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  المبط  بكتابة  القانوني 
 املحكمة التجار ة بآكادير تحت رقم  :

109000 بتار خ 18 مارس 2022.
397 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

Télé  : 05 28 81 66 84

STE SOFAFLEX SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 بشر ك واحد

مارس   12 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
املسؤولية  شركة  تأسيس  تم   2022
بالخصائص  واحد  بشر ك  املحدودة 

التالية : 

 STE »SOFA FLEX«  : االسم 

.SARL à AU

تصنيع  االسفنج،  بيع   : الهدف 

املراتب وتاجر رثاث.

 100.000  : املجموعة  ررسمال 

درهم.

املسير : محند اوهمو.

تجزئة   C/49  : االجتماعي  املقر 

اركانة ايت ملول.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسج6 باملحكمة االبتدائية بانزكان 

مارس   21 بتار خ   562 رقم  تحت 

.2022

398 P

C.A CONSEIL

 Siège social  : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

ML PERSPECTIVE
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى   

والدي   2022 مارس   14 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي : 

.ML PERSPECTIVE : اال سم

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الررسمال : 100.000.00 درهم. 

مختلفة رعمال  مقاول   :  الهدف 

رو تجارة متعددة

بلوك  االول  الطابق   : العنوان 

س15 حي الداخلة اكادير.

فاتح  من  لتبدر   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد اعفير املهدي . 

باملحكمة  القانوني  االيذاع  تم 

 2022 22 مارس  في  باكادير  التجار ة 
تحث رقم 109026 السج6 التجاري 

رقم 50903.

399 P

STE BUSINESS KEEPER
تـأسـيـس شــركة

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2022 مارس   14

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحم6 الخصائص التالية : 

 STE BUSINESS«  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

.»KEEPER SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشك6   

املحدودة ذات الشر ك الوحيد.

الـمـوضـــــوع : وكي6 رعمال. 
 191 رقم   : االجـتـماعــي   الـمـقر 
الحمداني  ابوفراس  زنقة   3 نهمة 

اوالد تايمة.

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
ررسمـــال الشركـــة : 100.000درهم.

 الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيد احبوس ياسين
.JC281010. رقم البطاقة الوطنية

فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من نفس السنة.

لدى  القانوني  التسجي6  تم  لقد 

في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

 8567 رقم  تحت  التجاري  السج6 

بتار خ 21 مارس 2022.

400 P

 DOMAINE  شركة

AGHROUD
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
مارس   18 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

ذات  شركة  تأسيس  تم   2022

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية  : 

 DOMAINE  : االتسمية 

.AGHROUD

الهدف : اإلنتاج الفالحي االستيراد 

والتصدير.
 100.000  : املجموعة   ررسمال 

درهم

املسير : حسن بوطرايح.
211 رربعاء  املقر االجتماعي : رقم 

ريت بوطيب إنشادن رشتوكة ريت بها.
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املدة  : 99 سنة.
للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
 بالسج6 التجاري باملحكمة االبتدائية
بتار خ  25741 رقم  تحت   إلنزكان 

22 مارس 2022.
401 P

 CONSTITUTION DE SOCIETE SARL

 » HAABD «
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بتار خ عرفي  عقد  على  بناء   -  I 
القوانين  وضع  تم   2022 مارس   3
مسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 
الخصائص  ذات   HAABD محدودة 

التالية  : 
الهدف  : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج هو  : 
إنشاءات  رو  رعمال  مقاول 

مختلفة.
مشغ6 مطعم.

املكتب  مستلزمات  في  تاجر 
والكمبيوتر واألجهزة طبية.

املقر االجتماعي : حي تيرت السفلى 
بلوك د زنقة 1 رقم 1 كلميم.

وملدة  الشركة  تسير   : التسيير 
غير محدودة من طرف السيد حمزة 

العطار.
التجاري  بالسج6  اإليداع  تم   -  II
بتار خ  بكلميم  االبتدائية  باملحكمة 

16 مارس 2022 تحث رقم 4047. 
402 P

SIMPRA الشركة
تأسيس

بتار خ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القوانين  وضع  تم   2022 مارس   7
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية : 
.SIMPRA : التسمية

الشك6 القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية. 

الهدف  : نق6 سلع لحساب الغير 
املقر االجتماعي : رقم 14 بلوك ب 

انزا اكادير .

في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
املمثلة  درهم   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية.
السيد كر م بطاح 500 حصة.

 500 بطاح  الدين  نور  السيد 
حصة.

مسير  بطاح  كر م  عين   : التسيير 
للشركة ملدة غير محددة.

املدة : 99 سنة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
بأكادير بتار خ 16 مارس 2022 تحت 

رقم 108968.
 املسير 

403 P

 AYOUBARDA الشركة
TRAVAUX

تأسيس
بتار خ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القوانين  وضع  تم   2022 يناير   20
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 
املميزات  ذات  وحيد  شر ك  ذات 

التالية : 
 AYOUBARDA  : التسمية 

.TRAVAUX
الشك6 القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شر ك وحيد. 
الهدف : األعمال املتنوعة او البناء 

/اعمال األلومنيوم.
اكيدار  دوار  االجتماعي  املقر 

الدراركة اكادير.
في  حدد  االجتماعي  الررسمال 
 5  000 إلى  مقسم  درهم   500000
املمثلة  هم  در   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :
السيد ريوب بردة.

مسير  بردة  ريوب  عين   : التسيير 
للشركة ملدة غير محددة.

املدة : 99 سنة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
تحت   2022 فبراير   2 بتار خ  بأكادير 

رقم 108376.
404 P

TAITMATINE IMMO
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
 2022 فبراير   6 بتار خ  ركادير  في 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة لها املميزات التالية : 
 TAITMATINE IMMO : التسمية

ش.م.م.
الهدف : منعش عقاري.

املقر االجتماعي : تجزئة 1397 حي 
الفرح بنسركاو ركادير. 

التسيير : السيدة كوتر اكرام ملدة 
غير محدودة.

 100.000  : الشركة  ررسمال 
درهم.  

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
تار خ  في  باكادير  التجار ة  املحكمة 
08 مارس 2022 تحت رقم 108836 

سج6 تجاري رقم 50737.
405 P

CONSTITUTION

 SOCIETE JEUNES
INNOVATION

SARL AU 
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
والذي  بتارودانت  بمدينة  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 
وحيد  بشر ك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي : 
 SOCIETE JEUNES  : االسم 

.INNOVATION SARL AU
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشر ك وحيد.
100.000 درهم موزع   : الررسمال 

على الشك6 التالي : 
السيد فيص6 بتوكاس  100.000 

درهم 1000 حصة. 
ورشغال  عامة  اشغال   : الهدف 

البناء - عقاقير عامة
مركز  البراعم  شارع   : العنوان 

اولوز تارودانت.
السنة املالية : لتبدر من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد فيص6 بتوكاس.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
تحث   2022 مارس   10 في  االبتدائية 

رقم 326.
406 P

STE TAMRI HOUSE
SARL AU

شركة محدودية املسؤولية
راسمالها 10.000 درهم

العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
 2022 مارس   7 مؤرخ  االستثنائي 
الوحيدة  الشر ك  قرر  باكادير، 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
 TAMRI HOUSE SARL( املسماة 
يعادل10000.00  ررسمال  ذات   )AU

درهم ما يلي : 
ح6 قب6 االول للشركة. 

حميد  اطرطا  السيد  تعيين 
كمصفي لها.

للشركة  االجتماعي  املقر  تحديد 
 املتواجدة بحي ابحموش مركز التامري

اكادير.
تم وضع الوثائق القانونية بكتابة 
المبط لدى محكمة التجار ة بأكادير 
رقم  تحت   2022 مارس   17 بتار خ 

943، السج6 التجاري رقم30879.
407 P

RIMASSUR 
 SARL

1 - بـمقت�سى محمر قرار الشركاء 
تم   2022 مارس   4 بـتـار ـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي : 
حصة   450 هبة  على  املصادقة 
القر�سي  اكرم  للسيد  اجتماعية 

لفائدة زوجته السيدة لبنى اجواني.
 اعتماد القوانين األساسية الجديدة
ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

شر ك وحيد.
القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2
املحكمة  هيئة  لدى  المبط  بكتابة 
 108982 التجار ة بأكادير تحت رقم 

وذلك بتار خ 17 مارس 2022.
408 P
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IFNI CONSEILS
العام  الجمع  محمر  على  بناء 

االستثنائي املنعقد بتار خ فاتح مارس 

 SOCIETE « 2022 قررشركاء شركة  

 » IFNI GLOBAL SERVICES SARL

ما يلي  : 

يمتلكها  التي  حصة   500 نق6 

السيدة  لصالح  العرج  رشيد  السيد 

فاطمة بوري.

تحيين القانون االسا�سي .

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

مارس   22 بتار خ  بتزنيت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 103/2022.

409 P

 ATLAS HORTICOLE شركة

Sarl
رقم129 تجزئة اسكان ايت عميرة 

اشتوكة ايت باها

 -بيع رسهم الشركة
 -نق6 مقرالشركة

 -توسيع الهدف االجتماعي
 -تعيين املدير

عام  جمع  محمر  بمقت�سى 

 2022 فبراير   11 في  مؤرخ  استثنائي 

تم تقر ر مايلي : 

السيدة شيماء ملحمدي وجنسيتها 

رلف1000) ببيع  قامت  مغربية، 

شاوش  نوف6  السيد  لفائدة  )حصة 

خمسمائة  مجم6  على  يوافق  الذي 

عمري  يوسف  والسيد  جزء   )500(

خمسمائة  مجموع  على  وافق  الذي 

)500( جزء.

نق6 مقر الشركة منحي تودلي ايت 

العنوان  إلى  باها  ايت  اشتوكة  عميرة 

الجديد : رقم 129 تجزئة اسكان ايت 

عميرة اشتوكة ايت باها.

وتسو ق  إنتاج   : رنشطة  إضافة 

املساعدة  املواد  وتصدير  استيراد 

لإلدارة املتكاملة والبيولوجية لآلفات 

من  وغيرها  وامللقحات  والقناب6 

املنتجات واألنشطة البيولوجية.

الصحة  منتجات  وتسو ق  بيع   -
النباتية واألسمدة واملكافحة املتكاملة 
وجميع  الطنان  والنح6  )الحشرات 

األصناف رو املنتجات الزراعية.
تعيين ك6 من السيد نوف6 شاوش 
لشركة  كمسيرين  عمري  و وسف 
ATLASHORTICOLE Sarl لفترة غير 
محدودة و قبلون مهامهم في الشركة 

املذكورة.
 وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
مارس   17 بتار خ  بإنزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 541.
410 P

BETA CONCEPT شركة
06 شارع غاندي حي داخلة اكادير

العادي  غير  العام  الجمع  خالل 
املنعقد يوم 16 مارس 2022 تم اتخاذ 

القرار بشان التغييرات التالية  :
1 - تفو ت الحصص : 

تم تفو ت الحصص كما يلي : 
تفو ت السيد رشيد واعراب 400 
حصة التي يملكها من الشركة لصالح 

السيد طه بنرادي.
تبعا لتفو ت الحصص هذا يصبح 
الشك6  على  الشركة  راسمال  توزيع 

التالي : 
السيد طه بنرادي 1000 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 108998.
411 P

STE CORNALINE
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شر ك وحيد

تعدي6
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
بتار خ واملسج6   2022 مارس   16 
17 مارس 2022 بإنزكان، تقرر ما يلي : 
 تفو ت جميع الحصص االجتماعية
للسيد  اململوكة   )1000( األلف 
حسن بواليد لفائدة اآلنسة صابر ن 

الحراث. 

الحراث  صابر ن  اآلنسة  تعيين 

محدودة  غير  ملدة  للشركة  مسيرة 

العقود  في جميع  توقيعها  اعتماد  مع 

والوثائق اإلدار ة للشركة. 

تحيين القانون األسا�سي للشركة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -

مارس   22 بتار خ  ألنزكان  اإلبتدائية 

2022 تحت رقم 577.

412 P

حســـابات ادمـــيم ش.م.م

336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 0004 24 0528

الفاكس 16 92 24 0528

CARAVAN TRANS شـــركة

SARL

بيع حـــصص اجــتماعية 

العام  الجمع  محمر  بمقت�سى   

 CARAVAN لشركة  االستثنائي 

TRANSاملنعقد يوم 6 ديسمبر 2021 

تقرر ما يلي : 

بيع حصص اجتماعية بين السيد 

توكي مصطفي والسيدة مزوز مر م.

بين  اجتماعية  حصص  بيع 

السيدة توكي خديجة والسيدة مزوز 

مر م.

بين  اجتماعية  حصص  بيع 

مزوز  والسيدة  فاطمة  توكي  السيدة 

مر م.

املال  لررس  الجديد  والتوزيع 

االجتماعي على النحو التالي : السيدة 

والسيد  حصة   1000 مر م  مزوز 

ابوالنعايم رضوان 1000 حصة.

النعايم رضوان  ابو  السيد  تعيين 

كمسير للشركة.

املسير  بالتوقيع  ملزمة  الشركة 

السيد ابو النعايم رضوان.

 تحديث القانون األسا�سي للشركة
وفق التعدي6 : بيع حصص اجتماعية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
النزكان  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

يوم17 مارس 2022 تحت رقم 538.
413 P

STE HORIZON CLEAN
SARL

RC  : 29525
بتار خ العرفي  العقد   بمقت�سى 
تم  والدي   2022 فبراير   22
بشركة  تغييرات  إحداث  بموجبه 
» HORIZON CLEAN « شركة ذات 
ررسمالها  بش  محدودة  مسؤولية 

100.000، حيت اتفق على مايالي : 
اجتماعية  حصة   510 وهب 
لفائدة  الحمداني  طارق  طرف  من 

الحسين الحمداني.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2022 18 مارس  في  باكادير  التجار ة 

تحث رقم 108996.
414 P

STE GOLD FISH 
ش.م.م

تفو ت حصص 
بتار خ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

14 مارس 2022 تم تقر ر ما يلي : 
مايدين  هللا  عبد  السيد  باع   /1
 5000 الرحيم  عبد  املساوي  للسيد 

سهم من حصته في الشركة.
2/ باع السيد الشبي محمد للسيد 
املساوي عبد الرحيم 5000 سهم من 

حصته في الشركة
عبد  املساوي  السيد  رصبح   /3
من  سهم   10000 ل  مالكا  الرحيم 

ررسمال الشركة.
3/ تم تعيين السيد املساوي عبد 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الرحيم 

محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
اإلبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 
بإنزكان بتار خ 21 مارس 2022 تحت 

رقم 563.
415 P
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C.A CONSEIL

 Siège social  : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

FATH IRRIGATION 
  SARL

MODIFICATION

العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 

املنعقد في 2 مارس 2022 تم بموجبه 

 FATH « بشركة  تغييرات  احدات 

قرر  IRRIGATION SARL « حيت 

ما يلي : 

السيد  من  حصة   2000 هبة   

 EL MGHASSIL MOHAMED

 EL MGHASSIL السيد  ابنه  لصالح 

.AYMANE

تحديت القانون االسا�سي.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 2022 22 مارس  في  باكادير  التجار ة 

تحث رقم 109025.  

416 P

 IMPERIAL AGRI EXPORT
محمر الجمع العام االستثنائي 

 بمقت�سى الجمع العام االستثنائي

قرر   2022 مارس   28 في  املؤرخ 

مساهموا الشركة ما يلي :

ايوب  الحمادي  السيد  قرر   -  1

تفو ت 200 حصة اجتماعية للسيد 

عبد الرحمان الهاشيمي.

2 - تغيير الشك6 القانوني للشركة 

. SARL AU الى SARL من

األسا�سي  القانون  تحيين   -  3

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -

 المبط لدى املحكمة التجار ة باكادير

رقم  تحت   2022 مارس    22 بتار خ 

 .109029

417 P

شركة ميدال 
عنوانها دوار القصبة جماعة زاو ة 

سيدي الطاهر تارودانت
السج6 التجاري رقم 3807 

تارودانت
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تمت   2022 يناير   14 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
تفو ت حصص  : تفو ت السيدة 
من  حصة   10000 شقيبو  سعاد 
الشركة لفائدة السيد محمد شقيبو 

بتار خ 14 يناير 2022.
رفع ررسمال الشركة : رفع راسمال 

الشركة الى 2.000.000 درهم.
تعيين   : للشركة  مسير  تعيين 
السيد محمد شقيبو كمسير للشركة
العنوان  من  الشركة  عنوان  نق6 
إلى  تارودانت  تالون  سوق   : القديم 
العنوان الجديد التالي : دوار القصبة 
جماعة زاو ة سيدي طاهر تارودانت.
تحيين النظام االسا�سي للشركة.

 تم اإليداع القانوني بكتابة المبط
لتارودانت االبتدائية   باملحكمة 

21 مارس 2022 تحت رقم 382.
418 P

MAGELLAN TELECOM
محمر الجمع العام االستثنائي 

 بمقت�سى الجمع العام االستثنائي
قرر   2022 فبراير   21 في  املؤرخ 

مساهموا الشركة ما يلي :
الصالحي  لبنى  السيدة  قررت   -  1
والسيد رحال الصالحي تفو ت 1000 
حصة اجتماعية للسيد حسن قبال.

2 - استقالة املسير القديم للشركة 
السيد رحال الصالحي وتعيين املسير 

الجديد السيد حسن قبال.
3 - تغيير الشك6 القانوني للشركة 

.SARL AU الى SARL من
األسا�سي  القانون  تحيين   -  4

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
باكادير بتار خ 18 مارس 2022 تحت 

رقم 108993. 
419 P

 Sté  SOUDANI FER
SARL 

شركة محدودة املسؤولية
ررسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : روالد عبو روالد 

برحي6 عمالة تارودانت

املعتبر  الجماعي  القرار  بمقت�سى 

للشركاء  استثنائي  عام  جمع  بمثابة 

شركاء  قرر   2022 مارس   08 بتار خ 

ش.م.م   »MOCHAZ FER« شركة 
ررسمالها 100.000 درهم، ما يلي : 

 نق6 األسهم من محمد ايت الشتيوي

إلى السيد  : عبد الغفور زكر اء.

اسم  من  الشركة  اسم  تغيير   

 SOUDANI إلى اسم MOCHAZ FER

.FER

ايت  محمد  الشر ك  استقالة 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  الشتيوي 

والقاطن    JC 414183 رقم  الوطنية 

باوالد زكري ايكودار تارودانت.

التوقيع الفردي للسيد عبد الغفور 

التعر ف لبطاقة  الحام6   زكر اء 

والساكن   JC273805 رقم  الوطنية 

عمالة  برحي6  روالد  عبو  بأوالد 

تارودانت.

و06   02 الفصول  تعدي6  تم  وقد 

و07 و 15 من القانون األسا�سي.

 اإليداع القانوني تم بكتابة المبط

 15 بتارودانت  االبتدائية  باملحكمة 

مارس 2022 تحت رقم 355.

420 P

Société TINIREBOU
s.a.r.l a.u

Au capital de 100.000 DH

 Siège Sociale : MAISON

 AGHOUCHI HAY

 TISSALIOUINE OUBAHA

TAMRAGHT AOURIR AGADIR

 ICE  : 002341089000065

استثنائي  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2021 نوفمبر   15 بتار خ  للشركاء 

تقرر ما يلي :

الحصص  تفو ت  عقد  إقرار 

االجتماعية لشر ك جديد واملصادقة 

عليها.

تأكيد التقسيم الجديد للررسمال 

االجتماعي.

املسير،  استقالة  على  املوافقة 

 وتعيين السيد اغو�سي الحسين كمسير

لجميع  تمكينه  مع  وحيد  جديد 

الصالحيات املخولة له قانونا.

للشركة  األسا�سي  القانون  تحيين 

بعد عدة تعديالت قانونية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

المبط لدى هيئة املحكمة التجار ة 

بتار خ  41697 رقم  تحت   بأكادير، 

18 مارس 2022.

421 P

AMILIA HOLDING شركة
SARL AU

تفو ت حصص
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 

تقرر  ديسمبر   27 بتار خ  االستثنائي 

ما يلي :

املصادقة على تفو ت السيد : 

السيدة  وزوجته  مو�سى  حمزة 

الحصص  ملجموع  مندودن  حفيظة 

شركة  ررسمال  في  يملكنها  التي 

SOCIETE  AMILIA HOLDING 

بقيمة  حصة   10.000.000 وهي 

مجموعه  ما  ري  للحصة  درهم   100

100.000 درهم للسيدة :

 33.333 ملياء  حمزة   : السيدة 

حصة بسومة 100.00 درهم. للحصة 

ري ما قيمته 3.333.300.00 درهم.

 33.334 حمزة  ماجدة  السيدة 

حصة بسومة 100 درهم للحصة ري 

ما قيمته 3.333.334 درهم.

 33.333 حمزة  هند  السيدة  

ما  ري  درهم   100.00 بسومة  حصة 

قيمته 3.333.300 درهم.

حمزة  ماجدة  السيدة  تعيين  تم 

إلى  للشركة  كمسيرتين  حمزة  وهندة 

رج6 غير محدد.
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للشركة  القانوني  امللف  إيداع  تم 
االبتدائية  التجار ة  املحكمة  لدى 
بتار خ  109011 رقم  تحت   بأكادير 

 18 مارس 2022.
422 P

STE ASSADSS
تعدي6

بموجب محمر الجمع العام الغير 
 ،2022 فبراير   28 بتار خ  استثنائي 

تقررمايلي : 
 33 بيع  مناني  حسن  السيد  قرر 
عبد  محمد  البركي  السيد  إلى  حصة 

هللا.
بيع  بوقسيم  إبراهيم  السيد  قرر 
محمد  البركي  السيد  إلى  حصة   77

عبد هللا.
للحصص  الجديد  التوزيع  رصبح 

على النحو التالي :
السيد البركي محمد عبد هللا 110 

حصة.
من  لشركة  القانوني  الشك6  تغير 
محدودة  شركة  الى  التمامن  شركة 

املسؤولية لشر ك وحيد. 
إبراهيم  بوقسيم  السيد  استقالة 
التسيير  من  مناني  حسن  والسيد 

املشترك لشركة.
عبد  محمد  البركي  السيد  تعيين 

هللا مسير وحيد لشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بتارودانت بتار خ 

2022 مارس 11 تحت رقم 332.
423 P

CABINET SABCONSULTING

 MERVEILLES DES MERS -
SARL

Au capital de 15 000 000 DHS
 Siège social  : ZONE

 INDUSTRIELLE ROUTE
 TILEMZOUNE, TANTAN VILLE

ICE : 002028547000087
RC  : 1023, IF  : 40207551 
تسيير الشركة وتمر ر السلطة

طبقا ملحمر المبط للجمع العام 
مارس    8 بتار خ  للشركة  االستثنائي 
الشركاء  ك6  وبإجماع  2021تقرر 

مايلي : 

االبقاء على السيد عبد هللا ابركى 
بصفته مسير للشركة.

يتوفر املسير على الصالحيات التي 
تخوله اتخاد جميع القرارات

مصطفى  السيد  تعيين 
بالشركة  عام  كمدير  ابركى 
مختلف  وتوقيع  بتسيير  وتكليفه 
وكذاك اإلدار ة،   الوثائق 
اإلدارات  بجميع  الشركة  تمثي6 

العمومية، املحاكم وإدارة الجمارك.
424 P

ATAOUHID CHANGE شركة
إقامة الز تون مح6 رقم 19 شارع 

تميتار تكو ن اكادير
العادي  غير  العام  الجمع  خالل 
املنعقد يوم 2 مارس 2022 تم اتخاذ 

القرار بشان التغييرات التالية  : 
استقالة وتعيين اإلدارة : 

استقالة  العام  االجتماع  يقب6 
اإلدارة  من  البهالي  نعيمة  السيدة 
ويعطيها إبراء ذمة كاملة ونهائية طوال 
الفترة التي كان خاللها مديًرا للشركة.
نتيجة لذلك، ستتم إدارة الشركة 
جغاوي صالح  السيد  قب6  من  فقط 

لفترة غير محددة.
 تم اإليداع القانوني باملحكمة التجار ة
باكادير بتار خ 16 مارس 2022 تحت 

رقم 108955.
425 P

CABEXCO
CAbinet d’EXpertiseCOmptable

Contact@cabexco.ma 05.28.23.77.78

Société AHFAT SARL
.»AHFAT« : التسمية

الشك6 القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية.

املركز   14 رقم   : املقراالجتماعي 
الدخلة  حي   CCU الجامعي  التجاري 

اكادير.
عرفي  عقد  بمقت�سى   : املوضوع 
الشركاء  2022 قرر  09 مارس  بتار خ 

ما يلي : 
التراجع عن استقالة السيد يونس 

قباج كمسير للشركة.

السيدين  تعيين  تأكيد  إعادة 
كمسيرين  قباج  و ونس  قباج  خلي6 

للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأكادير  التجار ة  باملحكمة  المبط 
بتار خ 22  مارس  2022 رقم109027.
426 P

 COMPTOIR شركة
 INDUSTRIEL ET

COMMERCIAL D’AGADIR
ش.ذ.م.م الشر ك الوحيد 

شارع املقاومة الحي الصناعي اكادير
السج6 التجاري رقم 575 اكادير

بتار خ  املنعقد  القرار  بمقت�سى 
السيد  تعيين  قام   2022 مارس   3
لشركة  مسير  السالم  عبد  بومكوك 
 COMPTOIR INDUSTRIEL ET
 COMMERCIAL D’AGADIR
غير  ملدة  الوحيد  الشر ك  ش.ذ.م.م. 

محددة.
للشركة  األسا�سي  القانون  مالئمة 
مع القانون رقم 5.96 ظهير 1.97.49 
لـ 5 شوال 1417 املوافق ل 13 فبراير 
ذات  بالشركات  والخاص   1997

املسؤولية محدودة.
لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
تحت   2022 مارس    17 يوم  باكادير 

رقم 947. 
427 P

شركة كوالتي توماتومروكو 
ش.م.م

 STE QUALITY TOMATO
MOROCCO SARL

 راسمالها 5.100.000 درهم

ستا نزكان رقم 9969 
مقرها االجتماعي : ملك بحراوي 2 

منطقة تسوس بلفاع
بيع الحصص

استقالة مسيرين وتعيين مسيرين 
جديدين

إعادة صياغة القانون األسا�سي

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 2022 فبراير   14 في  املؤرخ  للشركاء 

تقرر ما يلي : 
إقرار وقبول بيع الحصص.

األتية  السادة  استقالة  قبول  تم 
تسييرالشركة  مهام  من  رسماؤهم 

وهم : 
.Mohssine BOUKBIR

 Adrianus Johannes Maria
.Van Kester

األتية  السادة  تعيين  تم  و 
رسماؤهم كمسيرين جديدين للشركة 

وهم : 
.Lahcen OURAICH

.Stijn Weijns
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 
للشركة ليتوافق مع القوانين الجاري 
املجهولة  الشركة  إطار  في  العم6  بها 

اإلسم ذات الشر ك الوحيد.
صالحيات مختلفة.

بالسج6  القانوني  االيداع  تم 
التجاري باملحكمة االبتدائية بإنزكان 
رقم  تحت   2022 مارس   16 بتار خ 

.535
428 P

CENTRE REGIONAL DES SERVICES
 TIZNIT. TEL : 05.28.60.24.10

 EL JAMEAA EL AARABI DE
LA SANTE

العام  الجمع  محمر  على  بناء 
فبراير    7 بتار خ  املنعقد  االستثنائي 
لشركة  الوحيد  الشر ك  قرر   2022
 EL JAMEAA EL AARABI DE LA
املحدودة املسؤولية  ذات   SANTE 

ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
تجزئة   60 رقم   : التالي  العنوان  إلى 

كردوس طر ق تافراوت تيزنيت.
 : التالي  إلى  التجاري  النشاط  تغير 

مؤسسة التكو ن املستمر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس  09 بتار خ  بتيزنيت   االبتدائية 

2022 تحت رقم 86/2022.
429 P
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 STE OUMNIA KIOUANE

ARCHITEKT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشر ك وحيد

ررسمالها : 100.000 درهــم

مقرها االجتماعي : 82 شارع سمية 

عمارة SHZ الطابق 6 شقة 31 

النخي6 الدار البيماء

س.ت : 467477

العام  الجمع  مشاورات  بمقت�سى 

فبراير   11 بتار خ  املنعقد  االستثنائي 

2022، قرر الشر ك الوحيد ما يلي : 

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 

لعمارة  الثاني  الطابق   : العنوان  إلى 

فبراير   29 بشارع  نورورك  مركز 

تلبورجت ركادير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   14 بتار خ  بأكادير  التجار ة 

2022 تحت الرقم 10891.

430 P

Société ZITOUNET
SARL AU 

الغير  العام  الجمع  بمقتمـى 

 ،2022 فبراير   28 في  املؤرخ  العادي 

لشركة ZITOUNET SARL AU تقرر 

مايلي :

من  االجتماعي  املقر  تغيير   -  1
زنقة 1722 رقم 7 تاكركورت الدشيرة 

 693 رقم  األمان  حي  الى  انزكان 

بوجدور.

القانون  من   4 الفقرة  تغيير   -  2

األسا�سي.

األسا�سي  القانون  تحديت   -  3

للشركة.

بمكتب  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

المبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   16 مارس   2022 بتار خ 

الشركة  تسجي6  وتم   732/22

بالسج6 التجاري تحت رقم40763.

431 P

 Société LA SCALA
 ANIMATION

 TOURISTIQUE s.a.r.l
Au capital de 100.000 DH

 Siège Sociale : RUE OED SOUSS
COMPLEXE TAMLELT AGADIR

 RC  : 3413/AGADIR
استثنائي  عرفي  عقد  بمقت�سى 
للشركاء بتار خ 16 يوليو 2009، تقرر 

مايلي : 
الز ادة  على  واملصادقة  التأكيد 
 800.000 بمبلغ  الشركة  ررسمال  في 
درهم   1.200.000 من  ورفعه  درهم 

إلى مبلغ 2.000.000 درهم.
تأكيد التقسيم الجديد للررسمال 

االجتماعي.
بتعدي6  األسا�سي  القانون  تحيين 

املواد 6 و7 م.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
المبط لدى هيئة املحكمة التجار ة 
بتار خ   108969 رقم  تحت  بأكادير، 

16 مارس 2022.
432 P

شـركـة اڭني ترانس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر ك وحيد 
ررسمال الشركة  1.000.000 درهم
املقر االجتماعي : بلوك د رقم 63 

مكتب 3 تجزئة اركانة ص.ب 2209 
املنطقة الصناعية ايت ملول

 14 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتار خ  بانزكان  املسج6   2022 مارس 
عنه ترتب  والذي   2022 مارس   18 

ما يلي : 
فتح ملحقة : 

 قرر املساهم الوحيد فتح ملحقة 
للشركة بالعنوان التالي : 

بيوكرى  الصفاء  واد  بوعالڭ  قر ة 
اشتوكة ايت باها. 

السيد  طرف  من  امللحقة  تسير 
ابراهيم احوزي. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 571 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتار خ 21 مارس 2022.
433 P

STE ID BEN ADDI SERVICE
SARL AU

إشعار بتغييرات
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تمت   2022 فبراير     28 في  املؤرخ 

املقررات  على  باإلجماع  املصادقة 

التالية : 

 STE ID من  الشركة  اسم  تغيير 

STE إلى   BEN ADDI SERVICE 

.MOHSAFA

حي  من  الشركة  مقر  تحو 6 
الشيخ محمد االغمف زنقة 24 رقم 
30 طانطان إلى رقم 45 زنقة 8 شارع 

إبن رشد حي املرابطين كلميم.

سعيد  عدي  بن  اد  السيد  تعيين 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطانطان بتار خ 28  فبراير  

2022 تحت رقم 66/2022 واملحكمة 

مارس    21 بتار خ  بكلميم  االبتدائية 

2022 تحت رقم 126/2022.

434 P

YUR SERVICES
شركة محدودة املسؤولية 

 ررسمالها 10.000.00 درهم

 مقرها اإلجتماعي : بلوك 102
رقم 105 حي الشرف ركادير

توسيع الهدف االجتماعي
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 9 فبراير 2022 قرر مساهمو 

الشركة ما يلي :

ليصبح الشركة  هدف  توسيع    

كما يلي :

املساومة.

اإلستراد والتصدير.

 جميع األشغال املختلفة واملتعلقة 

بالبناء والتجهيز. 

تعدي6 القانون االسا�سي للشركة. 

 تم اإليداع القانوني بكتابة المبط

لدى املحكمة التجار ة بأكادير بتار خ 

11 مارس 2022 تحت رقم 108897.

435 P

SOCIETE TOMAPRIM
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر ك الوحيد

ررسمالها 1.000.000 درهم
العنوان : بلوك د رقم 63 مكتب 02 
مجموعة اركانة ، ايت ملول، إنزكان

س.ت 11169 إنزكان 
العادي  الغير  القرار  بمقت�سى 

للشر ك الوحيد لقد تقرر ما يلي  : 
إلى  جديد  نشاط  إضافة   .1
بحيث   ، للشركة  الرئي�سي  النشاط 

تكون األنشطة الجديدة للشركة : 
مقاول في التسييرالفالحي.

االستيراد والتصدير.
تخو 6 صالحيات.

 تم اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية
تحت   2022 مارس   18 يوم  بإنزكان 

عدد 551.
بيان مختصر

436 P

ADIMA SABLE شــركة
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة، 
ررسمـــالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : املح6 الكائن برقم 
118، بلوك 1، بنسركاو، ركادير

تغيير النشاط اإلجتماعي للشركة، 
تغيير املقر اإلجتماعي للشركة

إنممام شركاء جدد، بيع األسهم، 
تعيين مسير للشركة
وإعطاء حق اإلمماء

العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
بتار خ املنعقد  للشركة   االستثنائي 

4 مارس 2022 تقرر ما يلي : 
اإلجتماعي  النشاط  تغيير   -  I

للشركة.
النشاط  تغيير  تم 
للشركة  االجتماعي 

وذلك بتبني األنشطة اآلتية : 
 إستغالل املقالع بإستعمال املعدات

امليكانيكية.
بيع وشراء مواد البناء.

 تاجر رو وسيط في مجال اإلستيراد 
والتصدير.
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II - تغيير املقر اإلجتماعي للشركة :

تم تغيير املقر االجتماعي للشركة 

من العنوان التالي : 

املح6 الكائن برقم 118، بلوك 1، 

بنسركاو، ركادير.

إلى العنوان األتي : 
املح6 الكائن بالطابق الثاني، رقم 

38، تجزئة موالي، الدراركة، ركادير. 

III - انممام شركاء جدد :

السيد  من  ك6  انممام  قبول  تم 

بخليق  ايت  والسيد  محـمد  اعطار 

معاد والسيد السعدي عماد والسيد 

املولوبيروك الحسن كشركاء جدد. 

IV - بيع األسهم :

تم بيع 334 حصة التي هي في حوزة 

السيد اعدي يونس الى ك6 من السيد 

والسيد  حصة(   300( محـمد  اعطار 

املولوبيروك الحسن )34 حصة(. 

في  هي  التي  حصة   333 بيع  تم 

الى ك6  حوزة السيد ككوس حافيض 

 300( معاد  بخليق  ايت  السيد  من 

حصة(.

والسيد املولوبيروك الحسن )33 

حصة(.

تم بيع 333 حصة التي هي في حوزة 

من  ك6  الى  رناس  حيداس  السيد 

حصة(   200( عماد  السعدي  السيد 

 133( الحسن  املولوبيروك  والسيد 

حصة(.

V - تعيين مسير للشركة :

محـمد  اعطار  السيد  تعيين  تم 

بعد  وذلك  للشركة  وحيد  كمسير 

السيد  السابقون  إستقالة املسيرون 

اعدي يونس والسيد ككوس حافيض 

والسيد حيداس رناس.

VI - إعطاء حق االمماء :

التوقيع  جميع صالحيات  منح  تم 

السيد  الوحيد  للمسير  اإلجتماعي 

اعطار محـمد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

مارس   22 بتار خ  بأكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 109036.
للخالصة البيان

437 P

BBM AGRI
SARL

شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   2022 فبراير   21 في  املؤرخ 

مساهموا الشركة ما يلي :

بيع   : الشركة  نشاط  تغيير   -  1

املنتجات الزراعية.

2 - استقالة املسير السابق السيد 

املسير  وتعيين  بيسوكوتن  الطيب 

الجديد السيد عبد هللا مفلح.

بين  مشترك  البنكي  التوقيع   -  3

السيد طيب بسوكوتين والسيد عبد 

هللا مفلح.

االسا�سي  القانون  تحيين   -  4

للشركة.

 تم اإليداع القانوني بكتابة المبط

بانزكان  االبتدائية  املحكمة  لدى 

رقم  تحت   2022 مارس   18 بتار خ 

.550
للخالصة والتذكير

قبال حسن

438 P

STE EASY SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : بقعة 535 

بئر الرامي الجنونية متجر رقم 1 

القنيطرة

تاسيس شركة 
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2022 مارس   16 بتار خ 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

وحيد  بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

 K-EASY SERVICES  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

املقر االجتماعي : بقعة رقم 535، 

بئر الرامي متجر رقم 1 القنيطرة.

موضوع الشركة : تحو 6 االموال.
عالقة  له  ما  ك6  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 
 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   1000

درهم للواحدة موزعة كالتالي :
السيد كرام محمد .. 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.
كرام  السيد  الى  رسند   : التسيير 

محمد.
التجاري  بالسج6  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 64679 بتار خ 22 مارس 2022.
439 P

STE IDRISSI AFFAIRE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر ك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : شارع محمد 

الخامس 226 زاو ة زنقة املسجد 
رقم 171-169 رقم 5، الطابق 

الثالث  القنيطرة
تاسيس شركة 

بالقنيطرة،   عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
بشر ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات التالية :
  IDRISSI AFFAIRE  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.
محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 
رقم  املسجد  زاو ة   226 الخامس 
الثالث   الطابق   5 رقم   171-169

القنيطرة.
توطين   : الشركة  موضوع 

الشركات.
)تكو ن  التسيير  في  االستشارة 

مستمر(.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 
 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   1000

درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.
موالي  السيد  الى  رسند   : التسيير 

منير مسعيد االدري�سي.
التجاري  بالسج6  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 64681 بتار خ 23 مارس 2022.
440 P

STE 2S.M AGRICOLE
SARL

العرفي  العقد  شروط  حسب 
بتار خ فاتح مارس 2022، تم تاسيس 
محدودة  لشركة  االسا�سي  النظام 
املميزات  حسب  وذلك  املسؤولية 

التالية :
 2S.M AGRICOLE  : التسمية 

.SARL
الشك6 القانوني : شركة محدودة 

املسوؤلية.
املصلى  دوار   : االجتماعي  املقر 

سيدي بنعي�سى بلقصيري.
االالت  بيع   : والغاية  الغرض 

الفالحية.
بيع قطع غيار السيارات.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجي6 الشركة في السج6 التجاري.

راسمال : 100.000 درهم مقسمة 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 الى 
حوزة  في  حصة  لك6  درهم   100

الشر ك الوحيد :
الحام6  بنطاهر  الحسن  السيد 
 : رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

GN120774 .... 500 حصة
الحام6  الري  الدين  نور  السيد 
 : رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

GK91082 .... 500 حصة.
من  ابتداء   : االجتماعية  السنة 
ك6  من  ديسمبر   31 الى  يناير  فاتح 

سنة.
بنطاهر  الحسن  السيد   : املدير ة 

ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بتار خ  بالقصيري  بمشروع  االبتدائية 
السج6  رقم   ،2022 مارس   22

التجاري رقم 831.
441 P
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 STE BL CONSTRUCTIONS 
& BUILDING

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 147 قطاع ر 
حي املنزه  القنيطرة
تاسيس شركة 

بالقنيطرة،  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
بشر ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات التالية :
 STE BL  : التسمية 
  CONSTRUCTIONS & BUILDING

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.
املقر االجتماعي : 147 قطاع ر حي 

املنزه  القنيطرة.
في  مقاول   : الشركة  موضوع 

االشغال املختلفة رو البناء.
تاجر.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 
 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   1000

درهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

بلخير  السيد  الى  رسند   : التسيير 
نور ا.

التجاري  بالسج6  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 64653 بتار خ 21 مارس 2022.
442 P

STE CLASS BOIS DESIGN 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر ك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : بقعة رقم 205 

منطقة التنشيط القنيطرة
تاسيس شركة 

بالقنيطرة،  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
بشر ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات التالية :

 STE CLASS BOIS  : التسمية 
.DESIGN  SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 
مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

 205 رقم  بقعة   : االجتماعي  املقر 
منطقة التنشيط القنيطرة.

موضوع الشركة :
وتز ين  الزخرفة  في  املقاولة 

الشقق.
رو  املختلفة  االشغال  في  املقاول   

البناء.
تاجر.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 
 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   1000

درهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

السيد محمد  الى  رسند   : التسيير 
سنانو.

التجاري  بالسج6  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 64673 بتار خ 22 مارس 2022.
443 P

 STE THREE GENIE 
ELECTROMACHINEC

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : زاو ة زنقة 
 A االستقالل ومرصة اقامة البيرال

مكتب رقم 8 القنيطرة
تاسيس شركة 

بالقنيطرة،  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
بشر ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات التالية :
 STE THREE GENIE  : التسمية 
.ELECTROMACHINEC   SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.
زنقة  زاو ة    : االجتماعي  املقر 
 A البيرال  اقامة  ومرصة  االستقالل 

مكتب رقم 8 القنيطرة.

موضوع الشركة :

مهندس  او  كهربائي  مهندس 

الصرف  رنظمة  كهروميكانيكي 
لعزل  املتساوي  للتسخين  الصحي 

الدخان الصناعي.

املقاول التجاري.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 

 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   1000

درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

السيد محمد  الى  رسند   : التسيير 

البزيوي.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسج6  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 
رقم 64669 بتار خ 21 مارس 2022.

444 P

EVOTRAK
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 47، زنقة عمر ابن 
العاص إقامة إسماعي6 مكتب 

رقم 4 القنيطرة
تاسيس شركة 

مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر ك 

التالية :

EVOTRAK SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد
عمر  زنقة   ،47  : االجتماعي  املقر 

مكتب  إسماعي6  إقامة  العاص  ابن 
رقم 4 القنيطرة.

موضوع الشركة :

املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

روالبناء.

املقاولة في نق6 البمائع نيابة عن 

اآلخر ن.

تاجر.
ررسمال  حدد   : الشركة  ررسمال 

درهم   100.000.00 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  رسند   : التسيير 

.BENDAHMANE ABDELLATIF

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسج6  التقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 64601 بتار خ 16 مارس 2022.

445 P

 STE BENAAMARA

 CHERKAOUI TRANS
SARL

في  املحرر  العرفي  العقد  بمقت�سى 

 ،2022 مارس   24 بتار خ  القنيطرة 

االسا�سي  القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :

 BENAAMARA  : التسمية 

.CHERKAOUI TRANS SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

املسؤولية.

الغرض : مقاول النق6 الشخ�سي.

مقاول النق6 املدر�سي.

مقاول النق6 البمائع.

ربو  شارع   48  : االجتماعي  املركز 

بكر الصديق اقامة ايمان مكتب رقم 

2 القنيطرة.

درهم   100.000  : الراسمال 

اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسمة 

بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة :

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

القانوني  %االحتياطي   5  : االرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسيير  قانونيا  عين   : التسيير 

الشركة وملدة غير محدودة :

عبد العالي الشرقاوي.

حمزة بنعمارة.
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املحكمة  في  الشركة  تسجي6  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 24 مارس 

2022، تحت رقم 64717.
446 P

 DOMAINE LES DUCHESSES
SARL AU

اعالن
فاتح  بتار خ  عرفي  عقد  بموجب 
مارس 2022، تم تاسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.
 DOMAINE LES  : التسمية 

.DUCHESSES SARL AU
املقر االجتماعي : دائرة تيفلت دوار 

ايت قسو.
االعمال  ك6  الرئي�سي  النشاط 

الفالحية.
تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
السج6  وضع  من  النهائي  التاسيس 

التجاري.
التسيير : السنوني حفيظة.

راسمالها : 10.000 درهم مقسمة 
درهم   100 فئة  من  حصة   100 الى 
الشك6  على  موزعة  الواحدة  للحصة 

التالي :
التازي حسناء ..... 100 حصة.

املجموع .. 100 حصة.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
30 ديسمبر من ك6 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدر من تار خ التسجي6.
التجاري  بالسج6  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 369 بتار خ 18 مارس 2022.
447 P

 STE PEPINIERE TOP
MNASRA

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر ك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : دوار لعنابسة 

القنيطرة
اضافة نشاط

العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
 PEPINIERE لشركة  العادي  الغير 
ذات  شركة   ،TOP MNASRA
وحيد،  بشر ك  محدودة  مسؤولية 

تقرر ما يلي :

االستيراد   : نشاط  اضافة 
والتصدير.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

السج6 التجاري 51755.
448 P

 IMPERIAL PLAYA HOTEL
SARL  AU

ررسمالها :  1.000.000 درهم
مقرها االجتماعي: شارع محمد 

الخامس حي موالي رشيد الداخلة
السج6 التجاري رقم : 7241

تعديالت قانونية
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القرارات  اتخاذ  تم   2022 مارس   10

التالية:
الحصص  من   %100 تفو ت 
انس  السيد  طرف  من  االجتماعية 
البشير  السيد  لفائدة  العموري 

العساوي. 
السيد  الحالي  املسير  استقالة   

انس العموري من التسيير.
تعيين املسير وتحديد اإلمماء.

 6 البنود   تعدي6  تم  لذلك  وتبعا 
النظام  تحيين  تم  وبالتالي  و15  و7 

األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 مارس  االبتدائية بالداخلة بتار خ 

2022، تحت رقم 522/2022.
449 P

  STE  HELD LUXE TOURS
 SARL 

تأسيس شركة
بتار خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
إنشاء  تم    ،2022 مارس   11
املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية : 
 HELD LUXE TOURS  : التسمية
الشركة  هدف  يتعلق  النشاط: 

باملغرب وبالخارج ب:
- النق6 السياحي الطرقي.

 1 القسم  حي  االجتماعي:  املقر 
الرقم 51 الداخلة. 

تار خ  من  ابتدءا  99  سنة   : املدة 

التأسيس .
ررس املال: حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى   مقسم  درهم 

فئة 100 درهم للواحدة.

توزيع ررس املال: 

السيد سيد احمد الزاوي ..... 350 

حصة.

 350  ...... الزاوي  حمزة  السيد 

حصة. 

 300  ....... اغري�سي  خليهنا  السيد 

حصة. 

سيد  السيد  تعيين  تم   : التسيير  
الزاوي  حمزة  السيد  و  الزاوي  احمد 

اعتماد  مع  للشركة،  كمسيرين 

اإلمماء املنفص6 لهما.

من  تبتدئ  االجتماعية:  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

باملحكمة  تم  القانوني:   اإليداع 

 21 بتار خ  الذهب  بواد  االبتدائية 

 507/2022 تحت   ،2022 مارس 

وبالسج6 التجاري تحت رقم 21099.

450 P

  STE CON EL ANGEL DE SUD
SARL AU

تأسيس شركة
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

إنشاء شركة  تم    ،2022 فبراير   18  

بشر ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية: 

 CON EL ANGEL DE  : التسمية

. SUD

الشركة  هدف  يتعلق  النشاط:   

باملغرب وبالخارج ب:

تجارة السمك بالجملة...

املقر االجتماعي: الرقم 408 عمارة 

سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة. 

تار خ  من  ابتدءا  سنة    99 املدة: 

التأسيس .
ررس املال: حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى   مقسم  درهم 

فئة 100 درهم للواحدة.

توزيع ررس املال:  

 1000  .... فرغاس  كنزة  السيدة 

حصة.

كنزة  السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

فرغاس كمسيرة للشركة.

من  تبتدئ  االجتماعية:  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

باملحكمة  تم  القانوني:   اإليداع 

 22 بتار خ  الذهب  بواد  االبتدائية 

مارس 2022،  تحت رقم 517/2022 

وبالسج6 التجاري تحت رقم 21105 

451 P

  STE GOUM FISH
SARL AU

تأسيس شركة
 15 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  إنشاء  تم   ،2022 مارس 

وحيد  بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية: 

.GOUM FISH  : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق  النشاط: 

باملغرب وبالخارج ب:

 تاجر السمك بالجملة...

املقر االجتماعي: الرقم 408 عمارة 

سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة. 

تار خ  من  ابتدءا  سنة    99 املدة: 

التأسيس .

ررس املال: حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى   مقسم  درهم 

فئة 100 درهم للواحدة.

جالل  السيد   - املال:   ررس  توزيع 

املهتدي........................ 1000 حصة.

جالل  السيد  تعيين  التسيير：تم 

املهتدي كمسير للشركة.

من  تبتدئ  االجتماعية:  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

باملحكمة  تم  القانوني:   اإليداع 

بتار خ  الذهب  بواد  االبتدائية 

22/03/2022  تحت رقم 518/2022 

وبالسج6 التجاري تحت رقم 21113.

452 P
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MJ SUD
تعديالت قانونية 

   MJ SUD : التسمية
ذات  :شركة  القانوني   الشك6 
املسؤولية املحدودة   و ذات الشر ك 

الوحيد.
املقر الرئي�سي : 3 كلم طر ق امليناء   

العيون.
املوضوع    : طبقا ملداوالت الجمع 
  22/03/2022 بتار خ  عادي   الغير 

قرر   املشاركون  ما يلي :
ررسمال  في  الز ادة   -
100.000,00 درهم   إلى  الشركة من 

15.000.000,00 درهم .
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   -
المبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم   تحت     24/03/2022 بتار خ 

.808/2022
453 P

STE ETUTRABID
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم واحد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : اقامة 30 شقو 
رقم 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسان الرباط
تاسيس شركة

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تاسيس  تم   ،2022 مارس   8  
يتحم6  التي  محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
.ETUTRABID : التسمية

االشغال   : االجتماعي  الهدف 
والبناء.

30 شقو  اقامة   : املقر االجتماعي 
لوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.
راسمال  : 100.000 درهم مقسمة 
فئة  من  اجتماعية  حصة   1000 الى 

100 درهم للحصة الواحدة.
عبيد  العيساوي   : الشركاء 

مساهما وحيدا.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد العيساوي عبيد.

املدة : 99 سنة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

.2022
رقم السج6 التجاري 158921.

454 P

STE CAPSULE DE L›ATLAS
مقرها االجتماعي : رقم 10 حي 

الصفصاف شارع املسيرة خنيفرة
 مقهى - مقاول رشغال مختلفة

تأسيس
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2022، تم تاسيس شركة   15 مارس 
بشر ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملواصفات التالية :
 STE CAPSULE DE  : التسمية 

.L’ATLAS
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشر ك وحيد.
حي   10 رقم   : االجتماعي  املقر 

الصفصاف شارع املسيرة خنيفرة.
رشغال  ومقاول  مقهسى   : الغرض 

مختلفة.
راسمال  : 100.000 درهم مقسمة 
موزعة  اجتماعية  حصة   1000 الى 

على الشك6 التالي :
 1000  ... لباق  محمد  السيد 

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

محدودة.
القانوني للشركة لدى  تم االيداع 
االبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 
 ،2022 مارس   21 بتار خ  بخنيفرة  
السج6   ،2022/121 رقم  تحت 

التجاري رقم 4267.
455 P

STE SKY ATLAS CAR
مقرها االجتماعي : زنقة 3 رقم 1 

بلوك 1 حي ام الربيع  خنيفرة
كراء السيارات
تاسيس شركة 

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2022، تم تاسيس شركة   14 مارس 
ذات مسؤولية محدودة  باملواصفات 

التالية :

.STE SKY ATLAS CAR : التسمية
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
 1 رقم   3 زنقة   : االجتماعي  املقر 

بلوك 1 حي ام الربيع  خنيفرة.
الغرض :  كراء السيارات.

راسمال  : 100.000 درهم مقسمة 
موزعة  اجتماعية  حصة   1000 الى 

على الشك6 التالي :
 250  ... احميداني  ايوب  السيد 

حصة.
 250  .... احميداني  خاليد  السيد 

حصة.
 250  ... احميداني  محمد  السيد 

حصة.
 .. اجميداني  املنعيم  عبد  السيد 

250 حصة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف  
ملدة  وذلك  احميداني  خاليد  السيد 

غير محددة.
القانوني للشركة لدى  تم االيداع 
االبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 
 ،2022 مارس   22 بتار خ  بخنيفرة  
السج6   ،2022/125 رقم  تحت 

التجاري رقم 4271.
456 P

STE  SKOB INGENIERIE
SARL AU

مقرها االجتماعي :شقة رقم 7 
الكائنة بزنقة 2 رقم 6 حي متشفسان 

خنيفرة
تاسيس شركة 

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2022، تم تاسيس شركة   10 مارس 
بشر ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد   باملواصفات التالية :
 STE SKOB  : التسمية 

.INGENIERIE
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشر ك وحيد.
 7 رقم  :شقة  االجتماعي  مقرها 
الكائنة بزنقة 2 رقم 6 حي متشفسان 

خنيفرة.

الغرض :  مكتب دراسات الهندسة 

املدنية.
راسمال  : 100.000 درهم مقسمة 

موزعة  اجتماعية  حصة   1000 الى 

على الشك6 التالي :

 1000  ... كونبر  يوسف  السيد 

حصة.

 التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد  يوسف كونبر   وذلك ملدة غير 

محدودة.

القانوني للشركة لدى  تم االيداع 

االبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 

 ،2022 مارس   21 بتار خ  بخنيفرة  

السج6   ،2022/120 رقم  تحت 

التجاري رقم 4265.

457 P

STE OUMANA TRANS
SARL AU

مقرها االجتماعي : حي املسيرة 

الخمراء واومانة ايت اسحاق  

خنيفرة

تاسيس شركة 
نق6 البمائع - مفاوضة- التصدير 

واالستيراد
 16 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مارس 2022، تم تاسيس شركة ذات 

وحيد    بشر ك  محدودة  مسؤولية 

باملواصفات التالية :

 STE OUMANA  : التسمية 

.TRANS

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشر ك وحيد.

املسيرة  حي   : االجتماعي  مقرها 

اسحاق   ايت  واومانة  الخمراء 

خنيفرة.

الغرض :  نق6 البمائع - مفاوضة- 

التصدير واالستيراد.
راسمال  : 100.000 درهم مقسمة 

موزعة  اجتماعية  حصة   1000 الى 

على الشك6 التالي :

 1000  ... الرامش  الحبيب  السيد 

حصة.
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التسيير : تسيير الشركة من طرف  

غير  ملدة  وذلك  لباق   محمد  السيد 

محددة.

القانوني للشركة لدى  تم االيداع 

االبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 

 ،2022 مارس   23 بتار خ  بخنيفرة  

السج6   ،2022/128 رقم  تحت 

التجاري رقم 4275.

458 P

STE AL MOSSAMIM
SARL AU

مقرها االجتماعي : رقم 20 زنقة 2 حي 

النجاح   خنيفرة

تاسيس شركة 
مصمم، رشغال مختلفة و مفاوضة

 7 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تاسيس  تم   ،2022 مارس 

باملواصفات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

.STE AL MOSSAMIM : التسمية

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
مقرها االجتماعي : رقم 20 زنقة 2 

حي النجاح   خنيفرة

الغرض :  مصمم، رشغال مختلفة 

و مفاوضة.

راسمال  : 100.000 درهم مقسمة 

موزعة  اجتماعية  حصة   1000 الى 

على الشك6 التالي :

 600  ... حماس  محمد  السيد 

حصة.

السيد ايوب حماس .. 400 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف  

ايوب  والسيد  حماس  محمد  السيد 

حماس  وذلك ملدة غير محددة.

القانوني للشركة لدى  تم االيداع 

االبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 

 ،2022 مارس   21 بتار خ  بخنيفرة  

السج6   ،2022/119 رقم  تحت 

التجاري رقم 4263.

459 P

 STE  NAZELEC  
 SARL

مقرها االجتماعي : تجزئة مبروكة 2 
اوسكار رقم 49  خنيفرة

تاسيس شركة 
غير  اجتماع  محمر  بمقت�سى 
تم   ،2021 ديسمبر   23 بتار خ  عادي 

اتخاذ القرارات التالية :
تغيير مقر الشركة من زنقة 1 رقم 
تجزئة  الى  خنيفرة  النجاح،  حي   2

مبروكة 2 اوسكار رقم 49، خنيفرة.
الشركة  راسمال  من   3/4 تحر ر  

بما مجموعه 750.000 درهم.
من   الشركة  راسمال  في  الز ادة 
 3.400.000 الى  درهم   1.000.000

درهم.
القانوني للشركة لدى  تم االيداع 
االبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 
 ،2022 مارس   21 بتار خ  بخنيفرة  
السج6   ،2022/122 رقم  تحت 

التجاري رقم 2411.
460 P

 STE  ATLAS ITEC  
 SARL

مقرها االجتماعي : حي ايت خاصة 1 
رقم 100 حمر ة   خنيفرة

غير  اجتماع  محمر  بمقت�سى 
تم   ،2021 مارس   16 بتار خ  عادي 

اتخاذ القرارات التالية :
حصص  من  حصة   850 تفو ت 
السيد موالي احمد مساعد االدري�سي 
درهم   100 بقيمة   ،V100415
احمد  موالي  السيد  لفائدة  للحصة 
لكي   ،V800615 االدري�سي  املسعيد 
يصبح راسمال الشركة موزع كاالتي :

االدري�سي  مساعد  احمد  موالي 
V100415 .... 150 حصة.

االدري�سي  املسعيد  احمد  موالي 
V800615 ....... 850 حصة.

القانوني للشركة لدى  تم االيداع 
االبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 
 ،2022 مارس   21 بتار خ  بخنيفرة  
السج6   ،2022/123 رقم  تحت 

التجاري رقم 4161.

461 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

 Société à Responsabilité Limitée

à Associé unique

(CAPITAL : 100.000,00 DHS

 Siège Social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 05 37 36 02 59

STE BOUFFIINVEST
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحم6  والتي  وحيد   محدودةبشر ك 

الخصائص التالية:
     »BOUFFIINVEST« التسمية
 .SARL AU : الصيغة  القانونية

الهدف االجتماعي: 
تأجير  رو  لبيع  اإلشارة  مكتب 

العقارات.
تكو ن  اإلدار ة  االستشارات   

مستمر.
املحالت  واجهات  تنظيف 

واملحالت التجار ة والشقق. 
ررسمال الشركـة: 100.000 درهم  
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة  
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشك6 التالي :
  1000  .... بوفي  ريوب  السيد 

حصة. 
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تار خ  من  ري  النهائي  التأسيس 

السج6 التجاري
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
رنوال  شارع   23 اإلجتماعي:  املقر 
 4 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

ميموزة القنيطرة.
املسير:  السيد  ريوب بوفي.

رقم السج6 التجاري 64659.
462 P

 STE MEDICAL
 TECHNOLOGY &

 ASSISTANCE
SARL

في  بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مؤسسة  انشاء  تم   ،2022 يناير   14
بالخصائص  ذات مسؤولية محدودة 

التالية :

 STE MEDICAL TECHNOLOGY
.& ASSIATANCE SARL

 100.000  : الشركة  راسمال 
درهم.

زنقة   54  : الشركة  عنوان 
تانسيفت شقة رقم 1 اكدال الرباط.
اعمال  ادارة   : املؤسسة  هدف 

وتسو ق املنتجات الطبية.
ومر ا  مروان  ادر يوش   : املسيران 

فتحي.
رقم   : املهنية  المر بية 

.25709962
 158975  : رقم  التجاري  السج6 

باملحكمة التجار ة بالرباط.
463 P

 STE SALE SERVICES
 RESTAURATION

SARL
الغير  العام  الجمع  قرر 
يناير   13 بتار خ  املنعقد  العادي 
 SALE SERVICES لشركة   ،2022
شركة   ،RESTAURATION SARL
راسمالها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

100.000 درهم.
محمد  1شارع   : االجتماعي  مقرها 

السادس كم 11 السوي�سي الرباط.
املصفين  تقر ر  املوافقة على  بعد 

تقرر انهاء عملية التصفية.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بالرباط  التجار ة 
تحت   ،123220 رقم  تحت   ،2022

الرقم الترتيبي 2123.
464 P

 STE MAS EMPORIO
SARL AU

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 
 ،2021 ديسمبر   24 بتار خ  املنعقد 
 STE MAS EMPORIO SARL لشركة
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   ،AU
 100.000 راسمالها  وحيد،  بشر ك 

درهم.
زنقة   56  : االجتماعي  مقرها 
 56 رقم  العمارة  الروداني  ابراهيم 
تقرر  الرباط،  املحيط   2 رقم  الشقة 

ما يلي :
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املصفي،  تقر ر  املوافقة على  بعد 
تقرر انهاء عملية التصفية.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بالرباط  التجار ة 
تحت   ،123215 رقم  تحت   ،2022

رقم الترتيبي 2118.
465 P

 STE BLUE WAVE
 HARHOURA

 SARL
العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 
 ،2022 يناير   13 بتار خ    املنعقد 
 STE BLUE WAVE لشركة 
شركة   ،  HARHOURA SARL
راسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

100.000 درهم.
مقرها االجتماعي : 1 شارع محمد 
الرباط،  السوي�سي    11 السادس كم 

تقرر ما يلي :
املصفي،  تقر ر  املوافقة على  بعد 

تقرر انهاء عملية التصفية.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بالرباط  التجار ة 
تحت   ،123203 رقم  تحت   ،2022

الرقم الترتيبي 2106.
466 P

 CLINIQUE
INTERNATIONALE 

DE PSYCHIATRIE 
ET DE SANTE MENTALE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية بشر ك وحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
4 يونيو  في  2021، واملسج6  3 يونيو 
2021 بالرباط تأسست الشركة ذات 

الخصائص التالية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشك6 

محدودة.
 CLINIQUE  : االسم 
 INTERNATIONALE DE
 PSYCHIATRE ET DE SANTE
املسؤولية  ذات   ،MENTALE

املحدودة بشر ك واحد.

الهدف االجتماعي : مصحة الطب 

النف�سي.
 100.000  : الشركة  ررسمال 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم، 

100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

موزعة كما يلي :

 1000 املجيد  عبد  صورة  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية  السنة 

31 من ك6 سنة ما عدا السنة األولى 

تبتدئ من تار خ التسجي6.
املقر االجتماعي : 3 زنقة بني وراين 

السوي�سي الرباط.

عبد  صورة  السيد   : التسيير 

املجيد.
التجاري  بالسج6  التقييد  رقم 

.158937

467 P

NOTIS CAPITAL
تكو ن شركة مساهمة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

النظام  وضع  تم   ،2022 فبراير   22
عقاري  توظيف  لشركة  األسا�سي 

تكمن  مساهمة  شركة  شك6  تحت 

مميزاتها فيما يلي :
عقاري  توظيف  شركة   : الشك6 

تحت شك6 شركة مساهمة.

.NOTIS CAPITAL : التسمية

الغرض : هيأة التوظيف الجماعي 

العقاري.

البيماء  الدار   : الشركة  مقر 

112، شارع رنفا.

املدة : 99 سنة.
 114.537.300  : الشركة  ررسمال 

درهم مفص6 كما يلي :

مبلغ  في  تقييمها  تم  عينية  تقدمة 

112.037.300 درهم.

 2.500.000 بمبلغ  نمية  تقدمة 

درهم.

فاتح  من  للشركة  املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

 IRG REAL ESTATE  : املتصرفون 

املمثلة من طرف السيد رمين عمور، 

السيد مصطفى الركيبي، السيد علي 

الركيبي  هللا  عبد  السيد  الركيبي، 

والسيد مهدي حاما.
رئيس مجلس اإلدارة : السيد علي 

الركيبي.

 IRG REAL ESTATE : املدير العام

املمثلة من طرف السيد رمين عمور.

السيدة   : اإلدارة  مجلس  كاتب 

ياسمينة برادة.

 HDIDI مراقب الحسابات : مكتب

محمد  السيد  يمثله   & ASSOCIES

حديد.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

المبط لدى املحكمة التجار ة للدار 

 ،2022 مارس   17 بتار خ  البيماء 

تحت رقم 817828.

المبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكمة التجار ة للدار البيماء 

رقم  تحت   ،2022 مارس   17 بتار خ 

.536.611

468 P

COOPER VENTURES
تكو ن شركة مساهمة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

النظام  وضع  تم   ،2021 9 نوفمبر 

تكمن  مساهمة  لشركة  األسا�سي 

مميزاتها فيما يلي :

الشك6 : شركة مساهمة.

 COOPER  : التسمية 

.VENTURES

للمشاركات  قابمة   : الغرض 

وتدبير القيم املنقولة.

البيماء  الدار   : الشركة  مقر 

طر ق  الوازيس،  ساحة  إقامة 
 6 رقم  عمارة   ،3 رقم  زنقة  الوازيس، 

.20.410 -

املدة : 99 سنة.
 300.000  : الشركة  ررسمال 

درهم.

فاتح  من   : للشركة  املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

الشيخ  السيد جواد   : املتصرفون 

لحلو،  الشيخ  ريمن  السيد  لحلو، 

اإلدري�سي،  الداودي  رمينة  السيدة 

سلمى  السيدة  برادة،  مر م  السيدة 

 COOPER وشركة  العلوي،  بنسعيد 

جواد  السيد  يمثلها   PHARMA

الشيخ لحلو.

الرئيس املدير العام : السيد ريمن 

الشيخ لحلو.

مكتب   : الحسابات  مراقب 

السيد  يمثله   ERNST & YOUNG

عبد املجيد فايز.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

المبط لدى املحكمة التجار ة للدار 

البيماء بتار خ 4 مارس 2022، تحت 
رقم 815275.

المبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكمة التجار ة للدار البيماء 

رقم  تحت   ،2022 مارس   4 بتار خ 

.534.795

469 P

MARTIS CAPITAL
تكو ن شركة مساهمة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

النظام  وضع  تم   ،2022 مارس   9
عقاري  توظيف  لشركة  األسا�سي 

شك6  تحت  مخففة  تسيير  بقواعد 

فيما  مميزاتها  تكمن  مساهمة  شركة 

يلي :
عقاري   توظيف  شركة   : الشك6 

شك6  تحت  مخففة  تسيير  بقواعد 

شركة مساهمة.

.MARITS CAPITAL : التسمية

الغرض : هيأة التوظيف الجماعي 

العقاري.

البيماء  الدار   : الشركة  مقر 
416، زنقة مصطفى املعاني.

املدة : 99 سنة.
 300.200  : الشركة  ررسمال 

درهم.

فاتح  من  للشركة  املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.
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املمثلة   AL MADA  : املتصرفون 

من طرف السيد بدر رطل�سي، السيد 

بنونة  هند  والسيدة  رزمي  ريوب 

لور دي.
السيد   : اإلدارة  مجلس  رئيس 

ريوب رزمي.

 ATTIJARI شركة   : العام  املدير 

السيد  طرف  من  املمثلة   ،REIM

امحمد برادة.

كاتب مجلس اإلدارة : السيدة ليلى 

البوطيبي.

 HDIDI مراقب الحسابات : مكتب

محمد  السيد  يمثله   & ASSOCIES

حديد.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

المبط لدى املحكمة التجار ة للدار 

 ،2022 مارس   17 بتار خ  البيماء 

تحت رقم 818142.

المبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكمة التجار ة للدار البيماء 

رقم  تحت   ،2022 مارس   17 بتار خ 

.536.747

470 P

شركة امافيج العقارية
ررسمالها 100.000 درهم

العنوان : شارع ابن فارس، معارف، 

الدار البيماء، املغرب 139

استدراك خطإ وقع بالجر دة الرسمية 

عدد 5708 بتار خ 23 مارس 2022

بدال من :

في عرفي  محرر  عقد   بموجب 

  الدار البيماء بتار خ 23 فبراير 2022 ،

للسيد  عمار  سليمان  السيد  وهب 

خمسمائة  بقدر  رسهم  عمار  عمر 

امافيج  » شركة  في شركة  يملكها  التي 

املسير  مساعد  استقالة  العقار ة«..... 

السيد سليمان عمار.

يقرأ :

في  محرر  عرفي  عقد  بموجب   ....

الدار البيماء بتار خ 23 فبراير 2022 

وهب السيد عمر عمار للسيد سليمان 

في  يملكها  التي  عمار خمسمائة سهم 

شركة »شركة رمافيج العقار ة......

عمر  السيد  املسير  استقالة 

عمار....

)الباقي بدون تغيير.(

471 P

إقامة منير
ررسمالها 100.000 درهم

العنوان : شارع ابن فارس، معارف، 

الدار البيماء، املغرب 139

استدراك خطإ وقع بالجر دة الرسمية 

عدد 5708 بتار خ 23 مارس 2022

بدال من :

الدار  في  بموجب عقد عرفي محرر 

البيماء بتار خ 23 فبراير وهب السيد 

بقدر  رسهم  عمار  عمر  للسيد  عمار 

خمسمائة التي يملكها في شركة إقامة 

منير ... استقالة مساعد املسير السيد 

سليمان عمار.

يقرر :

محرر  عرفي  عقد  بموجب   ....

فبراير   23 بتار خ  البيماء  الدار  في 

2022 وهب السيد عمر عمار للسيد 

التي  سهم  خمسمائة  عمار  سليمان 

......استقالة  منير  إقامة  في   يملكها 

املسير السيد عمر عمار ....

)الباقي بدون تغيير.(

472 P

شركة غيتو عين برجا
ررسمالها 10.000 درهم

العنوان : 12 شارع صبري، بوجمعة، 

الطابق األول، رقم 6ن الدار البيماء

استدراك خطإ وقع بالجر دة الرسمية 

عدد 5708 بتار خ 23 مارس 2022

بدال من :

في عرفي  محرر  عقد   بموجب 

  الدار البيماء بتار خ 23 فبراير 2022 ،

للسيد  عمار   سليمان  السيد  وهب 

عمر عمار رسهم بقدر خمسمائة التي 

عين  غيتو  شركة   « شركة  في  يملكها 

املسير  مساعد  استقالة  برجا«..... 

السيد سليمان عمار.

يقرأ :
محرر  عرفي  عقد  بموجب   ....
فبراير   23 بتار خ  البيماء  الدار  في 
2022 وهب السيد عمر عمار للسيد 
التي  سهما  خمسين  عمار  سليمان 
عين  رغيتو  »شركة  شركة  في  يملكها 

برجة......
استقالة املسير السيد عمر عمار... 

)الباقي بدون تغيير.(
473 P

رد شركاء
السيد اقصبي فؤاد

خبير محاسب
412 شارع بركون، الدار البيماء

BIPO SERVICE MOROCCO
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشر ك الوحيد
ررسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 10 زنقة الحر ة، 
الطابق الثالث، الشقة رقم 5ن 

الدار البيماء
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالدار البيماء بتار خ 8 فبراير 2022 
لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  ثم 
خصائصها  املسؤولية،  محدودة 

كالتالي :
 BIPO SERVICE  : التسمية 
محدودة  شركة   MOROCCO

املسؤولية ذات الشر ك الوحيد.
املوضوع : الغرض من الشركة هو :

تطو ر برامج األمن الرقمي.
املقر االجتماعي : 10 زنقة الحر ة، 
الطابق الثالث، الشقة رقم 5، الدار 

البيماء.
يوم  من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التسجي6 بالسج6 التجاري
ررسمال  تحديد  تم   : الررسمال 
درهم   100.000 بمبلغ  الشركة 
 100 بقيمة  1.000 حصة  إلى  مقسم 
درهم لك6 قيمة إسمية، مكتتب بها، 
محرر بالكام6 نقدا، ومخصصة كليا 

للشر ك الوحيد :
1.000 حصة من نصيب الشركة 

.BIPO (ASIA( PTE.LTD

غير  لفترة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

.CHEN SHUIHAI : محددة

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة املحكمة  لدى   المبط 

مارس   28 بتار خ  البيماء  بالدار 

السج6   818899 رقم  تحت   2022

التجاري رقم 537743.
من رج6 املستخرج واإلشارة

التسيير

475 P

رد شركاء

السيد اقصبي فؤاد

خبير محاسب

412 شارع بركون، الدار البيماء

 SOCIETE IMMOBILIERE EL

HANAA
شركة محدودة املسؤولية
ررسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 31 شارع االمير 

سيدي محمد السوي�سي الرباط

السج6 التجاري : 26.209

وفقا لقرارات الجمع العام العادي 

والغير العادي املنعقد بتار خ 25 يناير 

2022 ثم اتخاذ القرارات التالية :

ح6 وتصفية الشركة وديا ؛

 M’HAMMED السيد  مهام  إنهاء 

 SOUAD والسيد   DOUIRI

BALAFREJ كمسيري الشركة ؛

 M’HAMMED السيد  تعيين 

DOUIRI، كمصفي للشركة، وتحديد 

مهامه وصالحيته ؛

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

ومكان حفظ وثائقها في العنوان التالي 

: شارع االمير سيدي محمد السوي�سي 

31 الرباط.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 

بالرباط بتار خ 16 مارس 2022 تحت 
رقم 1949.

من رج6 املستخرج واإلشارة

التسيير

476 P
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ر د شركاء 

السيـد اقـصبـي فـؤاد 

 خبــيــر مـحــاسب 

 412 شارع برڭون، الدار البيماء 

ARADE ECO
شركة محدودة املسؤولية

 ررسمالها 100.000 درهم. 

املقر االجتماعي: شارع الزرقطوني، 

 الطابق التالت، الشقة رقم 6،

الدار البيماء

السج6 التجاري رقم 537215

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -1

 2022 مارس   11 بتار خ  بالبيماء 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  ثم 

خصائصها   ، املسؤولية  محدودة 

كالتالي :

- التسمية : ARADE ECO - شركة 

محدودة املسؤولية.

- املوضوع : رهداف الشركة كالتالي 

رو  إيداع  مجال  في  تعم6  شركة   :

للتحو 6  القابلة  املالية  األوراق  إدارة 

مراقبة  رو  املالية  االوراق  ومعامالت 

الشركات.

- املقر االجتماعي : شارع 46 شارع 

الشقة  الثالث،  الطابق  الزرقطوني، 
رقم 6، الدار البيماء

يوم  ابتداءا من  99 سنة   : املدة   -

التسجي6 بالسج6 التجاري.

ررسمال  تحديد  تم   : الررسمال   -  

درهم   100.000 بمبلغ  الشركة 

 100 بقيمة  1.000 حصة  إلى  مقسم 

درهم لك6 قيمة إسمية، مكتتب بها، 

محررة بالكام6 نقدا، ومخصصة كما 

يلي:

السيد  نصيب  من  حصة   500

SAAD TAHIRI JOUTEI HASSANI

الشركة  نصيب  من  حصة   500

.ARADE ECO

- اإلدارة : يسير الشركة لفترة غير 

محددة: 

DRISS KRAFESS السيد

.OTHMAN KRAFESS السيد

فاتح  من   : االجتماعية  السنة   -

يناير إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

بكتــابة  القــانوني  اإليداع  تم   -2
التجار ة  املـــحــكـمــة  لــدى  المــبط 
مارس   22 بـتار خ  البيماء  بالدار 
السج6   .818321 عدد  تحت   2022

التجاري رقم 537215.
من رج6 املستخرج واإلشارة

التسيير

477 P

» TNIBILA «
SARL AU

تأسيس شركة 
وضع   25/01/2022 بتار خ  تم 
قانون منظم لشركة باملميزات التالية :
TNIBILA »SARL AU « : التسمية
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات مساهم واحد
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 
مساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد
الهدف :

* وسيط في السيارات
شراء  في  االنترنت  عبر  وسيط   *

وبيع السيارات
مسلم  زنقة   : االجتماعي  املقر 
الشقة  الثالث  الطابق  بوكار  تجزئة 

14 باب دكالة مراكش
في  حدد   : االجتماعي  الررسمال 
 100 إلى  10000 درهم مقسمة  مبلغ 
موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كاألتي :
 100 جعفري  -السيد عصام 

حصة.
غير  ملدة  تسيرالشركة   : اإلدارة 
عصام  السيد  طرف  من  محدودة 

جعفري.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح ينايرإلى غاية 31 ديسمبر.
ابتداء  99 سنة  في  : حددت  املدة 

من تار خ تأسيس الشركة. 
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  بمراكش  التجار ة  املحكمة 
 133991 رقم  تحت   18/03/2022
وسجلت الشركة في السج6 التجاري 

بمراكش تحت رقم123739.
478 P

ديوان األستاذ عبد الصمد حـجــيــب

مــوثـق
زاو ة زنقة الداخلة )زنقة باريس سابقا(, 12

, مكناس و زنقة ركرا،الطابق األول, الشقة 

رقم4

 الهاتف : 42 44 40 35 -05

الفاكس : 46 44 40 35 05

الشركة املسماة » مصحة 

متعددة االختصاصات ملكناس
 شركة التمامن

املحرر  تفو ت  بمقت�سى عقد   -  1

الصمد  عبد  األستاذ  طرف  من 

مكناس،  بمدينة  ثق  مو  حجيب، 

املتعلق   22/02/2021 بتار خ 

»بوليكلينيك  املسماة  بالشركة 

التمامن،  شركة   – مكناس« 

ماليين  سبعة  ررسمالها  والبالغ 

مقسم  درهما،   )7.000.000،00(

حصة   )70.000( رلف  سبعين  إلى 

مائة  إسمية قدرها  بقيمة  اجتماعية 

يوجد  واحدة،  لك6  درهما   )100(
زنقة   – بمكناس  االجتماعي  مقرها 

املسجلة  )م.ج.(،  نهرو  و  بوندونغ 

بالسج6 التجاري للمحكمة التجار ة 

ذات   ،  17351 رقم  تحت  بمكناس، 

 ،4100603 رقم  المر بي  التعر ف 

القندو�سي  الرحيم  عبد  السيد  قام 

رلف  عشرون  و  اثنان  بتفو ت 

 (22.470( سبعون  و  رربعمائة  و 

الحسين  السيد  إلى  اجتماعية  حصة 

دخي�سي في الشركة املذكورة رعاله ؛

شركاء  محمر  بمقت�سى   -  2

من  املحرر  و  رعاله  املذكورة  الشركة 

حجيب،  الصمد  عبد  األستاذ  طرف 

بتار خ  مكناس،  بمدينة  ثق  مو 

في  الشركاء  قرر   ،  22/02/2022

الشركة املذكورة رعاله مايلي:

الحصص  تفو ت  على  *املوافقة 

االجتماعية املذكورة رعاله .

النظام األسا�سي للشركة  *تعدي6 

و خاصة البندين 6 و 7. 

محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى   -  3

الصمد  عبد  األستاذ  طرف  من 

مكناس،  بمدينة  موثق  حجيب، 

السيد  قرر   22/02/2022 بتار خ 
الوحيد  الشر ك  دخي�سي  الحسين 
حصص  لجميع  امتالكه  بمقت�سى 
متعددة  املسماة«مصحة  الشركة 
شركة  مكناس«  االختصاصات 
سبعة  ررسمالها  البالغ  و  التمامن، 
مقسم  درهما،   )7.000.000( ماليين 
حصة   )70.000( رلف  سبعين  إلى 
مائة  اسمية قدرها  بقيمة  اجتماعية 
يوجد  واحدة،  لك6  درهما   )100(
زاو ة   – بمكناس  االجتماعي  مقرها 
)م.ج.(،  نهرو  زنقة  و  بوندونغ  زنقة 
املسجلة بالسج6 التجاري للمحكمة 
رقم  تحت  بمكناس،  التجار ة 

17351، ما يلي : 
* إقرار بالعرض املذكور بالعقد

شركة  من  الشركة  تحو 6   *
محدودة  شركة  إلى  التمامن 

املسؤولية ذات الشر ك الوحيد
* إعادة انتخاب السيد جمال عبد 
كمسير  مهامه  في  القندو�سي  الناصر 
غير شر ك للشركة املذكورة رعاله، و 

ذلك ملدة غير محدودة. 
األسا�سي  النظام  على  املوافقة   *
املسؤولية  محدودة  كشركة  للشركة 

ذات الشر ك الوحيد 
4 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بمدينة  التجار ة  باملحكمة  المبط 
تحت   ،2022/03/24 بتار خ  مكناس 

رقم1162.
للخالصة و اإلشهار

األستاذ عبد الصمد حـجــيــب

479 P

 )NAWAYA TRADING (
تأسيس شركة

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 
بتار خ  املنعقد  التأسي�سي 
شركة  تأسيس  تم   03/03/2022
باملواصفات   NAWAYA TRADING

التالية :
 STE NAWAYA : التسمية

TRADING
 8 عنوان املقر االجتماعي : مكتب 
تجزئة  الثاني  الطابق   399 رقم  زنقة 

جنة الز تون 1 بنسودة فاس.
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 : الشركة  ررسمال  مبلغ 

 1000 100.000.00 درهم مكون من 

حصة الذي يمتلكها السيد اسعيدي 
محمد  زنقة   4 برقم  الساكن  عياد 

لبريهي حي طارق 1 فاس.

غرض الشركة : - التجارة في املواد 

األولية للمطاعم. 

 - التغذية العامة. 

- االستيراد و التصدير.

 التسيير للسيد : اسعيدي عياد.

اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

من  ابتداءا  سنة   : 99 الشركة  

تقييدها بالسج6 التجاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ضبط املحكمة التجار ة بفاس بتار خ 

تم  و   1578 رقم  23/03/2022تحت 
التجاري  بالسج6  الشركة  تسجي6 

تحت رقم 71997.

480 P

 )TRIO POOL(
تأسيس شركة

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 

بتار خ  املنعقد  التأسي�سي 

شركة.  تأسيس  تم   01/03/2022

TRIO POOL باملواصفات التالية :

STE TRIO POOL. : التسمية

مح6   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زواغة  الهادي  سيدي  حي   1 زنقة   ,5

العليا فاس.

 : الشركة  ررسمال  مبلغ 

 1000 100.000.00 درهم مكون من 

بوتلجة  السيد  يمتلكها  الذي  حصة 

محمد الساكن برقم 120 تجزئة اهال 

واد فاس فاس.

طاوالت  تجارة   -  : الشركة  غرض 

بلياردو واكسسواراتها.

من  غيرها  رو  الطاولة  رلعاب   -

األلعاب املماثلة. 

- االستيراد و التصدير.

التسيير للسيد : بوتلجة محمد .

اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

من  ابتداءا  سنة   : 99 الشركة  

تقييدها بالسج6 التجاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط املحكمة التجار ة بفاس بتار خ 
21/03/2022 تحت رقم 1471 و تم 
التجاري  بالسج6  الشركة  تسجي6 

تحت رقم 71945.
481 P

ELEN SERVICES
)ش.م.م(

إستقالة مسير 
تعيين مسير جديد

إمماء اإلداري و البنكي 
العام  الجمع  ملحمر  تبعا 
بأكادير  املؤرخ  للشركاء  االستثنائي 

بتار خ 28 /02/ 2022 تقرر مايلي :
إستقالة السيدة بشرى بكاري من 
مهامها كمسيرة لشركة الين سيرفيس
تعيين السيد خالد حز ران مسير 

جديد للشركة ملدة غير محدودة.
للسيدة  االداري  التوقيع  الغاء 

بشرى بكاري 
ملتزمة  سيرفيس  الين  شركة 
للسيد  البنكي  و  اإلداري  بالتوقيع 

الحسين النبارك. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
المبط لدى املحكمة التجار ة بالدار 
البيماء بتار خ 21 مارس 2022 تحت 

رقم 818350.
482 P

CHEKIRANE
ررسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيماء 26 
شارع مرس السلطان الشقة رقم 3، 

الطابق األول
RC : 537433

بمقت�سى القانون االسا�سي رسمي 
رنجز من طرف األستاذ كمال روتاغني 
بتار خ  البيماء  الدار   بمدينة  موثق 
15 فبراير 2022، تم تأسيس لشركة 
محدودة  شركة   CHEKIRANE
املسؤولية تحم6 الخصائص التالية :

.CHEKIRANE : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

املسؤولية املحدودة.

الهدف : انعاش العقاري.

البيماء  الدار   : االجتماعي  املقر 

26 شارع مرس السلطان الشقة رقم 

3 الطابق األول.

 100.000  : االجتماعي  الررسمال 

درهم.

وملدة  الشركة  تسير   : التسيير 

عبد  السيد  طرف  من  محدودة  غير 

الكر م تاودي بنشقرون والسيد بدر 

تاودي بنشقرون.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

عدد  تحت   ،2022 23 مارس 

.818648
للنسخة واإلشارة

483 P

 METROPOLE DE

DEVELOPPEMENT
شركة محدودة املسؤولية
ررسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيماء 

13 زاو ة زنقة باب املنصور وشارع 

موالي رشيد مح6 رقم 67 فماء 

باب انفا

RC : 536953

بمقت�سى القانون االسا�سي رسمي 

رنجز من طرف األستاذ كمال روتاغني 

بتار خ  البيماء  الدار   بمدينة  موثق 

تأسيس  تم   ،2015 مارس  و18   16

 IMMO العقار ة  املدنية  لشركة 

عرفي  محمر  وبمقت�سى   PRESTIGE

 ،2018 يونيو   18 بتار خ  مؤرخ 

 IMMO الشركة  تسمية  تغيير  تقرر 

 METROPOLE إلى   PRESTIGE

وبمقت�سى   DEVELOPPEMENT

 20 بتار خ  مؤرخ  عرفي  محمر 
تقرر   الشركة،  لهذه   ،2018 ديسمبر 

إلى  للشركة  القانوني  الشك6  تغيير 

وتحو 6  املسؤولية  محدودة  شركة 

الدار  إلى  لشركة  االجتماعي  مقر 
13 زاو ة زنقة باب املنصور  البيماء 

 67 رقم  مح6  رشيد  موالي  وشارع 

فماء باب انفا.

مؤرخ  عرفي  محمر  وبمقت�سى 

وبهذا   2018 يونيو   18 بتار خ 

 METROPOLE الشركة  اصبحت 

ذات  شركة    DEVELOPPEMENT

مسؤولية محدودة  تحم6 الخصائص 

التالية :

 METROPOLE  : التسمية 

.DEVELOPPEMENT

ذات  شركة   : القانوني  الشك6 

املسؤولية املحدودة.

الهدف : شراء وبيع واستغالل اي 

عقار.

البيماء  الدار   : االجتماعي  املقر 
وشارع  املنصور  باب  زنقة  زاو ة   13

موالي رشيد مح6 رقم 67 فماء باب 

انفا.

 100.000  : االجتماعي  الراسمال 

درهم.

التسيير : تسير الشركة وملدة غير 

محمد  السيد  طرف  من  محدودة 

مروا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

21 مارس 2022، تحت رقم 818213.
للنسخة واإلشارة

484 P

NAYATRAV
SARL AU

مسج6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط   2022 فبراير   23 بتار خ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحم6  وحيد  بشر ك  املحدودة 

الخصائص التالية :

.NAYATRAV : التسمية

الهدف : األشغال املختلفة والبناء.
زنقة   54  : التجاري  العنوان 

تانسيفت شقة رقم 1 ركدال الرباط.

 100.000 في  حدد   : الررسمال 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

ملدة  للشركة  كمسير  النايا  مصطفى 

غير محدودة.
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املدة : مدة عمر الشركة 99 سنة 
من تار خ التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من ك6 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تار خ التسجي6.
التجاري  السج6  في  التقييد  تم 
باملحكمة التجار ة بالرباط تحت رقم 

158857 بتار خ 22 مارس 2022.
485 P

سوفيجكس
ش.م.م لخبير في الحسابات
ررسمالها 100.000 درهم

مراكش – جليز

 POKA
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
االسم التجاري : بوكـــــــايــــا.

رقم السج6 التجاري : 123775.
 ،2022 يناير   2 عقد  إثر  على 
األسا�سي  النظام  تأسيس  تم  مراكش 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

تشم6 الخصائص التالية :
.POKA  التسمية : بوكـــــــــــا

.POKAYA االسم التجاري : بوكــايـا
املقر االجتماعي :  الطابق السفلي 
زنقة خالد ابن الوليد رقم 149 جليز 

مراكش.
مطعم   : االجتماعي  الغرض 
خمسة  من  رق6  به  يعم6  انتقائي 

عشر شخًصا.
من  ابتدءا  سنة   99  : املدة 

تأسيسها. 
ررسمال : حدد ررسمال الشركة في 

مجموع 100.000 درهم.
الشركاء :

السيد سامي برادة   : 900 حصة 
اجتماعية.

السيدة نبيلة بنوز ن : 100 حصة 
اجتماعية.

التسيير : السيد سامي برادة .
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  المبط  بكتابة  القانوني 
مارس   18 يوم  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 3176.
486 P

HARBOUL ABDELHAQ

Cabinet de travaux de comptabilité   

 Rue de Rabat TAZA 16

TEL 0535281916

 MOROCCAN LANGUAGE

CENTRE PRIVE
شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي : شارع عالل الفا�سي 

اقامة املثلث الذهبي )ب( الطابق 

الثاني - تــازة

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركاء  قرر   ،2022 فبراير  فاتح 

املسماة   املسؤولية  املحدودة  الشركة 

 MOROCCAN LANGUAGE

ررسمالها   ،CENTRE PRIVE

االجتماعي  ومقرها  درهم،   160.000

املثلث  إقامة  الفا�سي  عالل  شارع 

الذهبي )ب( الطابق الثاني تــازة ما يلي: 

اجتماعية  حصة   533 تفو ت 

الشرادي  كر مة  السيدة  طرف   من 

لصالح:

السيد محمد العزوزي اصالة عن 

نفسه وبصفتة و�سي قانوني على ابنه 

ابنيه  عن  ووكي6  العزوزي  ز اد  سعد 

العزوزي  ومروان  العزوزي  يوسف 

 27 رقم  املسجلة  الوكالة  حسب 

شهادة 205 صفحة 199.

السيدة امينة سلبوك.

للنظام  و7   6 املادتين   تعدي6 

االسا�سي للشركة.

املادة 6 : تنص على ما يلي :

 80000 سلبوك  امينة  السيدة 

درهم.

 20300 العزوزي  محمد  السيد 

درهم.

 19900 العزوزي  يوسف  السيد 

درهم.

 19900 العزوزي  مروان  السيد 

درهم.

السيد سعد ز اد العزوزي 19900 

درهم.

املجموع : 160000 درهم.

املادة 7 : تنص على ما يلي :

السيدة امينة سلبوك 800  حصة 

اجتماعية.

  203 العزوزي  محمد  السيد 

حصة اجتماعية.

 199 العزوزي  يوسف  السيد 

حصة  اجتماعية.

  199 العزوزي  مروان  السيد 

حصة اجتماعية.

   199 العزوزي  ز اد  سعد  السيد 

حصة اجتماعية.

املجموع 1600 حصة اجتماعية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة باملحكمة االبتدائية 

تحت   2022 مارس   18 بتار خ  بتازة 

عدد 124  سج6 تجاري عدد 1695.
إمماء

 املسيرة سميرة اليعقوبي

487 P

SOCIETE REVEST SARL

شركة روفيست ش.م.م
س.ت : 24991 وجدة

ح6 الشركة

تعيين مصفي للشركة

الغير  العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 

فاتح  بتار خ  بوجدة،  املنعقد  العادي 

شركة  شركاء  قرر   ،2022 مارس 

درهم،   100.000 ررسمالها  روفيست، 

إقامة  الغزالي،  اإلمام  شارع   18

الحموتي، طابق 4 رقم 8، وجدة ما يلي :

ح6 الشركة ؛

الحسين  الروكي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بوجدة  الشركة  ح6  مقر  تحديد 

18 شارع اإلمام الغزالي، إقامة  شارع 

الحموتي، طابق 4 رقم 8.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

مارس   17 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 923.
مقتطف قصد اإلشهار

488 P

 LA SOCIÉTÉ SAIS

 TRANSPORTS KACEM

 TAHIRI
 SARL 

RC17683

الجمع العام االستثنائي
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 2022 فبراير  و17  يناير   21 بتار خ 

موثق،  سعد  سقاط  األستاذ  تلقاه 

الغير  العام  الجمع  محمر  يتممن  

 SAIS تسمى  شركة  لشركاء  العادي 

   TRANSPORTS KACEM TAHIRI

ش م م ررسمالها 16.275.000 درهم. 

ابن  زنقة  بفاس،  االجتماعي  مقرها 

الهيثم الحي الصناعي سيدي ابراهيم 

قطعة 4 شقة 1، قرر الشركاء  ما يلي : 

عن  التنازل  على  املوافقة 

املرحوم  من  املوروثة  الحصص 

الحسني  الجوطي  الطاهري  يوسف 

من قب6 إخوة ورخوات املتوفى لصالح 

بناته  السيدة كنزة الطاهري الجوطي 

الزهراء  فاطمة  والسيدة  الحسني 

الطاهري الجوطي الحسني.

الدين  عز  املرحوم  وفاة  إعالن 

الطاهري الجوطي الحسني.

كان  التي   
ً
حصة  34245 توزيع 

طاهري  الدين  عز  املرحوم  يملكها  

جوطي الحسني على الورثة.

الورثة  بين  حصة   34245 تعدي6 

وتوزيعها.

على  للشركة  املال  ررس  تخفيض 

إثر الخسائر والذي تم تخفيمه من 

16،275،000 درهم إلى 4،394،250 

القيمة  بتخفيض  وذلك  درهم، 

األسمية للحصة  ل 27 درهم.

تعدي6 صياغة القانون األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

بفاس  التجار ة  باملحكمة  المبط 

عدد  تحت   2022 مارس   15 بتار خ 

.1383/2022
بمثابة مقتطف

489 P
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META BEAUTE

SARL

تأسيس شركة

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   ،2022 يناير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املعطيات  تحت  وذلك  محدودة 

التالية :

 META BEAUTE : تسمية الشركة

.SARL

غرض الشركة :

بيع وشراء.

التجارة اإللكترونية.

املتاجرة.

تجزئة   ،2 سكتور   385  : املقر 

ر اض روالد مطاع، تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تار خ تسجيلها في 

السج6 التجاري.

حدد بمبلغ 10.000 درهم مقسمة 

إلى 100 حصة ب 100 درهم للواحدة 

مكتتبة ومحررة وموزعة.

ندى  السيدة   : الشركة  ررسمال 

ادغوغي 33 حصة.

السيد زكر اء جناني 66 حصة.

املجموع : 100 حصة.

التسيير : تسيير وحيد للشركة من 

الحاملة  جناني  زكر اء  السيد  طرف 

للبطاقة الوطنية رقم A449058 ملدة 

غير محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

بتمارة بتار خ 23 مارس 2022، تحت 

رقم 7749.

سجلت الشركة بالسج6 التجاري 

تحت رقم 135831.

490 P

 COOPER MANAGEMENT SLIMANI

SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI-

RESIDENCE NIZAR

TEL : 0661220099 & 0537378781

FAX : 0537901220 KENITRA

BELASSALI-SERVICES
املقر االجتماعي : دوار اوالد اعيش 

الرم6، قيادة النو رات، مشرع 

بلقصيري

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 

بتار خ   BELASSALI-SERVICES

تأسيس شركة  تقرر   ،2022 7 مارس 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر ك الوحيد، مميزاتها هي كالتالي :

شركة   : للشركة  القانوني  الشك6 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر ك الوحيد.

BELASSALI-  : التسمية 

.SERVICES

: مقاول إصالح  الرئي�سي  املوضوع 

وسحب السيارات.

اوالد  دوار   : االجتماعي  املقر 

اعيش الرم6، قيادة النو رات، مشرع 

بلقصيري.

املدة : 99 سنة.

املالية  السنة  تبدر   : املالية  السنة 

ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير  فاتح  في 

من ك6 سنة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  ررسمال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحدة.

الشك6  على  الحصص  تخصص 

التالي :

صبري ياسين، حي الديور الجداد، 

 1000 بلقصيري  مشرع   ،18 رقم 

حصة اجتماعية.

املجموع : 1000 حصة اجتماعية.

ياسين،  صبري  السيد   : اإلدارة 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.GN-143292 رقم

لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بمشرع  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
 ،2022 مارس   22 بتار خ  بلقصيري 
السج6  بملف   35/2022 رقم  تحت 

التجاري رقم 827.
491 P

 COOPER MANAGEMENT SLIMANI
SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT
N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI-

RESIDENCE NIZAR
TEL : 0661220099 & 0537378781

FAX : 0537901220 KENITRA

F.D PROMO
املقر االجتماعي : شارع يوسف بن 
تاشفين، رقم 08، مشرع بلقصيري

 F.D شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
 ،2022 4 مارس  بتار خ   PROMO
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تقرر 
الوحيد،  الشر ك  ذات  املحدودة 

مميزاتها هي كالتالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشك6 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر ك الوحيد.
.F.D PROMO : التسمية

املوضوع الرئي�سي : منعش عقاري.
تجهيز األرا�سي العار ة.

املقر االجتماعي : شارع يوسف بن 
تاشفين، رقم 08، مشرع بلقصيري.

املدة : 99 سنة.
املالية  السنة  تبدر   : املالية  السنة 
ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير  فاتح  في 

من ك6 سنة.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  ررسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحدة.
الشك6  على  الحصص  تخصص 

التالي :
الليمون  حي  الدر ويش،  فالحي 
 500 بلقصيري  مشرع   ،130 رقم  ب 

حصة اجتماعية.
ابن  يوسف  زنقة  ادريس،  الخدي 
  ،03 تاشفين، عمارة املدينة، الطابق 
الشقة رقم 09 بلقصيري 500 حصة 

اجتماعية.

املجموع : 1000 حصة اجتماعية.

اإلدارة : عين كمسيرين للشركة :

الدر ويش، الحام6  السيد فالحي 

GN- رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.100099

الحام6  ادريس،  الخدي  السيد 

BB- رقم  الوطنية  التعر ف  لطاقة 

.2043

لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بمشرع  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

 ،2022 مارس   17 بتار خ  بلقصيري 

السج6  بملف   2022/32 رقم  تحت 

التجاري رقم 823.

492 P

MAISON JOULIA SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر ك وحيد

بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالبيماء,   2021 ديسمبر   06

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

وحيد   بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات التالية :

التسمية                      :        

MAISON JOULIA SARL AU

داخ6  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب و خارجه : 

وتصدير  واستيراد  تجمي6  مركز 

الحالقة  ومنتجات  معدات 

ومستحمرات التجمي6.
35 زنقة            : املقر االجتماعي 

الدار  السبع    عين  السالم  تجزئة   3

البيماء

 املدة :  99   سنة.
راس املال :  100.000 درهم.                                             

جواد  الخودي  السيد   : الشركاء 

1000 حصة

السيد  تعيين  تم     : التسيير 

الخودي جواد كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة . 

األبناك  مع  الشركة  تتعام6  و 

املصرفية   املعامالت  من  غيرها  رو 

الخودي  للسيد  مستق6  بإمماء 

جواد ملدة غير محددة.
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السنة املالية      :   من فاتح يناير  
الى  31  ديسمبر من  ك6 سنة. 

توزيع  األرباح   :   بعد إزالة خمسة 
باملائة لالحتياط  القانوني يوزع الباقي 
ك6   حصص  حسب   الشركاء  بين 

واحد منهم.
باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  البيماء  بالدار  التجار ة 

.527657
493 P

 FRIGORIPHILE SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر ك وحيد
بتار خ  عرفي حرر  بمقت�سى عقد   
تم  بالبيماء,   2021 رغسطس   30
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
وحيد   بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات التالية :
التسمية :

 FRIGORIPHILE SARL AU
 الهدف :         هدف الشركة داخ6 

املغرب و خارجه : 
والسباكة  التكييف  واعمال  بيع 
التكييف  مستلزمات  استيراد 

والسباكة واملنزليه.
املقر االجتماعي : 58 زنقة نابولس 
الطابق األر�سي رقم 1 معار ف الدار 

البيماء
 املدة :  99   سنة.

راس املال        :  100.000 درهم.                                             
السباعي  الرفيع  السيد   : الشركاء 

1000 حصة.
التسيير :   تم تعيين السيد الرفيع 
ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  السباعي 

غير محدودة  
األبناك  مع  الشركة  وتتعام6 
املصرفية   املعامالت  من  غيرها  رو 
الرفيع  للسيد  مستق6  بإمماء 

السباعي  ملدة غير محددة.
السنة املالية      :   من فاتح يناير  

الى  31  ديسمبر من  ك6 سنة. 
توزيع  األرباح   :   بعد إزالة خمسة 
باملائة لالحتياط  القانوني يوزع الباقي 
ك6   حصص  حسب   الشركاء  بين 

واحد منهم.

باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  البيماء  بالدار  التجار ة 

.529869
494 P

 IDANCE AUDIO AFRICA
 SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بالبيماء,    2021 نونبر   15
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
املميزات  لها  املحدودة   املسؤولية 

التالية :
 IDANCE AUDIO        : التسمية

 AFRICA   SARL
داخ6  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب و خارجه: 
وتصدير  باستيراد  يقوم  تاجر 
الصوتية  وامللحقات  األجهزة 

واإللكترونية ولعب األطفال.
التجارة والتمثي6 الدولي.

زنقة صبري   12  : االجتماعي  املقر 
 ،6 الشقة  األول  الطابق  بوجمعة 

الدار البيماء                         
املدة : 99 سنة.

راس املال : 100.000 درهم 
الشركاء : السيد بنجلون عز الدين   

420 حصة.
    430  : احمد  الطيبي  بو  السيد 

حصة.
السيدة شمجي نادية 150 حصة.

التسيير : تم تعيين السيد بنجلون 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الدين  عز 
مع  الشركة  تتعام6  كما  محدودة 
املؤسسات  من  غيرها  رو  األبناك 
للسيدين   مستق6  بإمماء  املصرفية 
بنجلون عز الدين رو بو الطيبي احمد 

ملدة غير محدودة.  
السنة املالية : من فاتح يناير  الى  

31  ديسمبر من  ك6 سنة. 
خمسة  إزالة  بعد   : األرباح  توزيع  
باملائة لالحتياط  القانوني يوزع الباقي 
ك6   حصص  حسب   الشركاء  بين 

واحد منهم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  البيماء  بالدار  التجار ة 

سج6 تجاري 527457.                                                  

495 P

 LE BOUDOIR BY NEZHA
 SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر ك وحيد

- بمقت�سى عقد عرفي حرر بتار خ 

وضع  تم  بالبيماء,   2021 مارس   22

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد لها 

املميزات التالية :

 LE BOUDOIR BY  : التسمية 

NEZHA SARL AU 1ـ

داخ6  الشركة  هدف   : الهدف  2ـ 

املغرب و خارجه : 

تجارة األلبسة

 46 رقم   : االجتماعي  املقر  3ـ 

املعار ف البوخاري  اإلمام   زنقة 

الدار البيماء.

4ـ املدة : 99 سنة.

5ـ راس املال : 100.000,00 درهم.

6ـ الشركاء : السيدة نزهة املرابط 

1000 حصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير   7

ملدة  للشركة  كمسيرة  املرابط  نزهة 

الشركة  تتعام6  محدودة’كما  غير 

املؤسسات  من  غيرها  رو  األبناك  مع 

نزهة  السيدة  بإمماء  املصرفية 

املرابط ملدة غير محدودة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة  ـ   8

الى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

9ـ توزيع األرباح : بعد إزالة خمسة 

الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لالحتياط 

بين الشركاء حسب حصص ك6 واحد 

منهم.

تم   : القانوني  اإليداع   -  10

البيماء  بالدار  التجار ة  باملحكمة 

تحت رقم سج6 تجاري :528821. 

496 P

TISSUMAR
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر ك وحيد

تأسيس
- بمقت�سى عقد عرفي حرر بتار خ 
تم  بالبيماء,   2021 نوفمبر   26
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
وحيد  بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات التالية :
TISSUMAR SARL AU : التسمية
داخ6  الشركة  هدف   : الهدف  2ـ 

املغرب و خارجه : 
إستيراد و تصدير جميع املنتجات 

واملواد واللوازم النسيجية
3ـ املقر االجتماعي : 12 زنقة صبري 
بوجمعة الطابق األول الشقة 6 الدار 

البيماء.
4ـ املدة : 99 سنة

5ـ راس املال : 100.000,00 درهم 
عبد  بوعياد  السيد   : الشركاء  6ـ 

هللا 1000 حصة 
السيد  تعيين  تم   : التسيير   7
بوعياد عبد هللا كمسير للشركة ملدة 
الشركة  تتعام6  محدودة’كما  غير 
املؤسسات  من  غيرها  رو  األبناك  مع 
للسيد  مستق6  بإمماء  املصرفية 

بوعياد عبد هللا ملدة غير محدودة.
8ـ  السنة املالية : من فاتح يناير الى 

31 ديسمبر من ك6 سنة.
9ـ توزيع األرباح : بعد إزالة خمسة 
الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لالحتياط 
بين الشركاء حسب حصص ك6 واحد 

منهم.
تم   : القانوني  اإليداع   -  10
البيماء  بالدار  التجار ة  باملحكمة 

تحت رقم سج6 تجاري : 527825.
497 P

DHA CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر ك وحيد

- بمقت�سى عقد عرفي حرر بتار خ 
تم  بالبيماء,   2021 ديسمبر   13
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
وحيد  بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات التالية :
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 Dha consulting  : التسمية  1ـ 
 SARL AU

داخ6  الشركة  هدف   : الهدف  2ـ 
املغرب و خارجه : 

االستشارات اإلدار ة.
زنقة   12  : االجتماعي  املقر  3ـ 
 6 رقم  األول  الطابق  بوجمعة  صبري 

الدار البيماء
4ـ املدة : 99 سنة.

5ـ راس املال : 100.000,00 درهم. 
6ـ الشركاء : السيد حمدون إدريس 

1000 حصة
السيد  تعيين  تم   : التسيير   7
وحيد  كمسير  إدريس  حمدون 

للشركة ملدة غير محدودة 
األبناك  مع  الشركة  تتعام6  و 
املصرفية  املعامالت  من  غيرها  رو 
حمدون  للسيد  مستق6  بإمماء 

إدريس ملدة غير محددة.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة  ـ   8

الى 31 ديسمبر من ك6 سنة. 
9ـ توزيع األرباح : بعد إزالة خمسة 
الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لالحتياط 
بين الشركاء حسب حصص ك6 واحد 

منهم.
تم   : القانوني  اإليداع   -  10
البيماء  بالدار  التجار ة  باملحكمة 

تحت رقم 527477.
498 P

GLOBARREDO INVEST
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -
بالبيماء,   2022 فبراير   17 بتار خ 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات املسؤولية املحدودة لها املميزات 

التالية :
 GLOBARREDO  : التسمية  1ـ 

INVEST SARL
داخ6  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب و خارجه : 
واقتناء  االثاث  وتجارة  تصنيع 

لتأجير جميع املمتلكات والعقارات.

شارع   433  : االجتماعي  املقر  3ـ 

السابع  الطلبق  الخامس  محمد 

الشقة 28 الدار البيماء 

4ـ املدة : 99 سنة
5ـ راس املال : 100.000,00 درهم 

اليسيو  السيد   : الشركاء  6ـ 

باجيولي 500 حصة 

السيد يونس ابراهيم 500 حصة

7 التسيير : تم تعيين السيد احمد 

ملدة  للشركة  كمسير  موهوب  عز ز 

الشركة  تتعام6  محدودة’كما  غير 

املؤسسات  من  غيرها  رو  األبناك  مع 

للسيدين  مستق6  بإمماء  املصرفية 

اليسيو  رو  موهوب  عز ز  احمد 

باجيولي ملدة غير محدودة. 

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة  ـ   8

الى 31 ديسمبر من ك6 سنة 

9ـ توزيع األرباح : بعد إزالة خمسة 

الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لالحتياط 

ك6  حصص  حسب  الشركاء  بين  

واحد منهم.

تم   : القانوني  اإليداع   -  10

البيماء  بالدار  التجار ة  باملحكمة 

تحت رقم سج6 تجاري :534203.  

499 P

AMBI-SENS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر ك وحيد 

حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى   -

وضع  تم  مارس2022   08 بتار خ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد لها 

املميزات التالية :

« AMBI-SENS «  : التسمية

داخ6  الشركة  هدف   : الهدف  2ـ 

املغرب و خارجه :

شراء وبيع مستحمرات التجمي6 

واملنتجات  صيدالنية  الشبه  ومواد 

الصحية  

شارع   433  : االجتماعي  املقر  3ـ 

السابع  الطابق  الخامس  محمد 

الشقة 28 الدار البيماء.

4ـ املدة : 99 سنة.
5ـ راس املال : 100.000,00 درهم.  
طاهري  الحسين   : الشركاء  6ـ 

جوطي 100 حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير   7
الحسين طاهري جوطي كمسير وحيد 
تتعام6  محدودة  غير  ملدة  للشركة 
من  غيرها  رو  األبناك  مع  الشركة 
السيد  بإمماء  املصرفية  املعامالت 
غير  ملدة  جوطي  طاهري  الحسين 

محدودة.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة  ـ   8

الى 31 ديسمبر من ك6 سنة.
9ـ توزيع األرباح : بعد إزالة خمسة 
الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لالحتياط 
ك6  حصص  حسب  الشركاء   بين 

واحد منهم.
تم   : القانوني  اإليداع   -  10
البيماء  بالدار  التجار ة  باملحكمة 

تحت رقم سج6 تجاري :537763.
500 P

MINDTECH HUB
 SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر ك وحيد

تأسيس
- بمقت�سى عقد عرفي حرر بتار خ 
تم وضع  بالبيماء,   2022 فبراير   09
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد لها 

املميزات التالية :
 MINDTECH HUB  : التسمية 

SARL AU
داخ6  الشركة  هدف   : الهدف  2ـ 

املغرب و خارجه : 
التدر ب ، التسو ق عبر الهاتف ، 

مركز االتصال.
زنقة   12  : االجتماعي  املقر  3ـ 
الطابق األول الشقة  صبري بوجمعة 

6 الدار البيماء
4ـ املدة : 99 سنة

5ـ راس املال : 100.000,00 درهم 
ني6  محمد  السيد   : الشركاء  6ـ 

بنجلون 1000 حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير   7
للشركة  كمسير  بنجلون  ني6  محمد 
ملدة غير محدودة’كما تتعام6 الشركة 
املؤسسات  من  غيرها  رو  األبناك  مع 
ني6  السيد محمد  بإمماء  املصرفية 

بنجلون ملدة غير محدودة.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة  ـ   8

الى 31 ديسمبر من ك6 سنة 
9ـ توزيع األرباح : بعد إزالة خمسة 
الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لالحتياط 
بين الشركاء حسب حصص ك6 واحد 

منهم.
-10اإليداع القانوني : تم باملحكمة 
رقم  تحت  البيماء  بالدار  التجار ة 

سج6 تجاري : 537897.
501 P

MINDTECHNOLOGY
 SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر ك وحيد

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -
تم  بالبيماء,   2022 يناير   13 بتار خ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد لها 

املميزات التالية :
 : التسمية 

MINDTECHNOLOGY SARL AU
داخ6  الشركة  هدف   : الهدف  2ـ 

املغرب و خارجه : 
مركز   ، رنواعه  بجميع  التدر ب 

االتصال.
زنقة   12  : االجتماعي  املقر  3ـ 
الطابق األول الشقة  صبري بوجمعة 

6 الدار البيماء
4ـ املدة : 99 سنة

5ـ راس املال : 100.000,00 درهم 
بو ا خديجة  السيدة   : الشركاء  6ـ 

1000 حصة
السيدة  تعيين  تم   : التسيير   7
ملدة  للشركة  كمسيرة  خديجة  بو ا 
الشركة  تتعام6  محدودة’كما  غير 
املؤسسات  من  غيرها  رو  األبناك  مع 
بو ا  السيدة  بإمماء  املصرفية 

خديجة ملدة غير محدودة.
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8ـ  السنة املالية : من فاتح يناير الى 
31 ديسمبر من ك6 سنة 

9ـ توزيع األرباح : بعد إزالة خمسة 
الباقي  يوزع  القانوني  باملائة لالحتياط 
بين الشركاء حسب حصص ك6 واحد 

منهم.
تم   : القانوني  اإليداع   -  10
البيماء  بالدار  التجار ة  باملحكمة 

تحت رقم سج6 تجاري :532809. 
502 P

 GROUPE MC LOGISTICS
 SARL

بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر  بالبيماء  ركتوبر2021   12

ما يلي :
قام السيد شراف توفيق بتفو ت 
يملكها  التي  اجتماعية  300حصة 
شراف  السيدة  لفائدة  الشركة  في 

سلوى.
بتفو ت  آية  مروان  اآلنسة  قامت 
يملكها  التي  اجتماعية  100حصة 
شراف  السيدة  لفائدة  الشركة  في 

سلوى.
بتفو ت  ردم  مروان  السيد  قام 
يملكها  التي  اجتماعية  100حصة 
شراف  السيدة  لفائدة  الشركة  في 

سلوى.
سلوى  شراف  السيدة  قبول 

كشر كة جديد.
املصطفى  مروان  السيد  إستقالة 
من تسيير الشركة مع تعيين السيدة 
ودلك  جديدة  مسيرة  سلوى  شراف 

ملدة غير محدودة.
تتعام6 الشركة مع جميع االبناك 
بإمماء  املصرفية  واملؤسسات 
غير  ملدة  سلوى  شراف  السيدة 

محدودة.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
ديسمبر   29 بتار خ  البيماء  بالدار 

2021 تحت رقم806343.
503 P

FELEMBAN TRADING
SARL 

بتار خ حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تقرر  بالبيماء   2021 سبتمبر   23

ما يلي :
فوزي  محمد  فلمبان  السيد  قام 
التي  اجتماعية  190حصة  بتفو ت 
السيد  لفائدة  الشركة  في  يملكها 

شونتيي تيري ر ن رندري.
فدوى  فلمبان  السيدة  قامت 
التي  اجتماعية  120حصة  بتفو ت 
السيد  لفائدة  الشركة  في  تملكها 

شونتيي تيري ر ن رندري.
فدوى  فلمبان  السيدة  قامت 
التي  اجتماعية  70حصة  بتفو ت 
السيد  لفائدة  الشركة  في  تملكها 

فلمبان علي.
ر ن  تيري  السيدين شونتيي  قبول 
رندري و فلمبان علي كشر كين جدد 

في الشركة. 
فلمبان  السيد  ان  على  التأكيد 
محمد فوزي و السيدة فلمبان فدوى 
السيد  تعيين  مع  للشركة  كمسيرين 
السيد  و  رندري  ر ن  تيري  شونتيي 
ودلك  جدد  كمسيرين  علي  فلمبان 

ملدة غير محدودة.
تتعام6 الشركة مع جميع االبناك 
بإمماء  املصرفية  واملؤسسات 
فلمبان  السيد  من  لك6  مستق6 
محمد فوزي و السيدة فلمبان فدوى 
و  رندري  ر ن  تيري  شونتيي  السيد  و 
السيد فلمبان علي ملدة غير محدودة.
األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
نوفمبر   05 بتار خ  البيماء  بالدار 

2021 تحت رقم799156.
504 P

 LUXURY AUTO-MOBILE
SARL

بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر  بالبيماء   2021 نوفمبر   11

ما يلي :

قام السيد المر ف عبد اللطيف 
التي  اجتماعية  250حصة  بتفو ت 
السيد  لفائدة  الشركة  في  يملكها 

ابحيري عبد هللا.
لتصبح  القانوني  الشك6  تحو 6 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر ك وحيد.
عبد  المر ف  السيد  إستقالة 
مع  الشركة  تسيير  من  اللطيف 
عبد  ابحيري  السيد  رن  على  التأكيد 
هللا مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تتعام6 الشركة مع جميع االبناك 
واملؤسسات املصرفية بإمماء السيد 

ابحيري عبد هللا ملدة غير محدودة.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
نوفمبر   26 بتار خ  البيماء  بالدار 

2021 تحت رقم801928.
505 P

 INDEXELEC INGENIERIE
 SARL AU

بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر  بالبيماء   2022 نوفمبر   12

ما يلي :
بتفو ت  السيد حناني محمد  قام 
1000حصة اجتماعية التي يملكها في 

الشركة لفائدة السيدة زاهد سهام.
إستقالة السيد حناني محمد من 
السيدة  تعيين  مع  الشركة  تسيير 
زاهد سهام مسيرة جديدة ودلك ملدة 

غير محدودة.
تتعام6 الشركة مع جميع االبناك 
بإمماء  املصرفية  واملؤسسات 
مستق6 للسيدة زاهد سهام ملدة غير 

محدودة.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
تحت   26/01/2022 بتار خ  الجديدة 

رقم 27413.
506 P

ECO PRO IMMOBLIER
 SARL

بتار خ حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 23 يونيو 2021 بالبيماء تقرر ما يلي :

نبي6  الحمصاوي  السيد  قام 

التي  اجتماعية  500حصة  بتفو ت 

السيد  لفائدة  الشركة  في  يملكها 

الحمصاوي جمال.

لتصبح  القانوني  الشك6  تحو 6 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

جمال  الحمصاوي  السيد  قبول 

كشر ك جديد.
التأكيد على ان السيد الحمصاوي 

نبي6 مسير للشركة مع تعيين السيد 

ودلك  ثاني  مسير  جمال  الحمصاوي 

ملدة غير محدودة.

تتعام6 الشركة مع جميع االبناك 

بإمماء  املصرفية  واملؤسسات 

مشترك للسيدين الحمصاوي نبي6 و 

الحمصاوي جمال ملدة غير محدودة.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 

يوليوز   27 بتار خ  البيماء  بالدار 

2021 تحت رقم788133.   

507 P

ECO PRO IMMOBLIER
 SARL

بتار خ  عرفي حرر  بمقت�سى عقد   

تقرر  بالبيماء   2022 مارس   17

ما يلي :

صالح  الحمصاوي  السيد  قام 

التي  اجتماعية  500حصة  بتفو ت 

السيد  لفائدة  الشركة  في  يملكها 

الحمصاوي جمال.

لتصبح  القانوني  الشك6  تحو 6 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
قبول إستقالة السيد الحمصاوي 

صالح من تسيير الشركة مع التأكيد 

جمال  الحمصاوي  السيد  ان  على 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
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تتعام6 الشركة مع جميع االبناك 
واملؤسسات املصرفية بإمماء السيد 
الحمصاوي جمال ملدة غير محدودة.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
مارس   22 بتار خ  البيماء  بالدار 

2022 تحت رقم818559.
508 P

ZONE PHONE
SARL

بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
03 ماي 2021 بالبيماء تقرر ما يلي:

بتفو ت  يونس  وفيق  السيد  قام 
في  يملكها  التي  اجتماعية  250حصة 
الشركة لفائدة السيد بن مالح رشيد.
بتفو ت  زكر اء  حداد  السيد  قام 
في  يملكها  التي  اجتماعية  250حصة 
الشركة لفائدة السيد بن مالح رشيد.
قام السيد شوباكي حسن بتفو ت 
في  يملكها  التي  اجتماعية  250حصة 
الشركة لفائدة السيد بن مالح رشيد.
لتصبح  القانوني  الشك6  تحو 6 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر ك وحيد.
بن  للسيد  الشركة  تسيير  تأكيد  

مالح رشيد ملدة غير محدودة.
تتعام6 الشركة مع جميع االبناك 
واملؤسسات املصرفية بإمماء السيد 

بن مالح رشيد ملدة غير محدودة.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
بالدار البيماء بتار خ 31/05/2021 

تحت رقم 780382.
509 P

 DISTRANEX COMPANY
SARL

بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر  بالبيماء  سبتمبر2021   01

ما يلي :

قام السيد المر ف عبد الرحيم 

التي  اجتماعية  500حصة  بتفو ت 

السيدة  لفائدة  الشركة  في  يملكها 

فطومة ابن خالد.

خالد  ابن  فطومة  السيدة  قبول 

كشر كة جديدة في الشركة .

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

المبط لدى املحكمة التجار ة بالدار 

سبتمبر2021   06 بتار خ  البيماء 

تحت رقم791659.

510 P

 OSCAR PIECES AUTOS

POID LOURD
 SARL AU 

بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تقرر  بمراكش   2020 ديسمبر   23

ما  يلي :

كان  التي  الحصص  جميع  تفو ت 

تبلغ  التي  يسر  بناني  السيد  يمتلكها 

الرحيم  عبد  السيد  لفائدة   2000

الفايق.

من  يسر  بناني  السيد  استقالة 

تسيير الشركة مع تعيين السيد عبد 

الرحيم الفايق كمسير جديد للشركة 

ملدة غير محدودة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 

 2021 فبراير   17 بتار خ  بمراكش 

تحت رقم 120719.

511 P

 AUDIT CONSEIL 

 ÉTUDE ÉLECTRIQUE

 INSTALLATION

INDUSTRIELLE
SARL

بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تقرر 2021 بالبيماء  يوليوز   05 

 ما يلي : 

بيير   ميشي6  وانير  السيد  قام 

التي  اجتماعية  حصة   500 بتفو ت 

السيد  لفائدة  الشركة  في  يملكها 

لبايرد ليوني6.

لتصبح  القانوني  الشك6  تحو 6 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر ك وحيد.

إستقالة السيد وانير ميشي6 بيير  

من تسيير الشركة مع التأكيد على رن 

للشركة  مسير  ليوني6  لبايرد  السيد 

ودلك ملدة غير محدودة.

تتعام6 الشركة مع جميع االبناك 

واملؤسسات املصرفية بإمماء للسيد 

لبايرد ليوني6 ملدة غير محدودة.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 

يوليوز   28 بتار خ  البيماء  بالدار 

2021 تحت رقم788323.

512 P

 LA SOCIETE GENERALE 

 D’HYDRO TRANSMISSION
SARL AU

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022 بالبيماء تقرر  بتار خ25 يناير 

ما يلي : 

 SOCIETE «  : تغيير إسم الشركة إلى

 GENERALE D’HYDRAULIQUE

»ET PNEUMATIQUE SARL AU

 .* *SGHP * * مع االختصار التالي

تغيير املقر اإلجتماعي للشركة إلى 

45زنقة  رقم  األر�سي  بالطابق  املتجر 

نابغة الدوبياني الدار البيماء.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 

فبراير   10 بتار خ  البيماء  بالدار 

2022 تحت رقم812392.

513 P

 INDEXELEC INGENIERIE
SARL AU

بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2 فبراير 2021 بالبيماء تقرر ما يلي:
تغيير املقر اإلجتماعي للشركة إلى 

إقامة زكر اء الرقم 35 الجديدة ؛
األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
بالدار البيماء بتار خ 8 فبراير 2021 
764489 وبكتابة المبط  تحت رقم 
الجديدة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم س.ت 17745.
514 P

PARANIHAD
 SARL

بتار خ حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
20 يناير 2022 بالبيماء تقرر ما يلي :

من  ابتداءا  للشركة  مسبق  فسخ 
تار خ 20/01/2022 .

شكري  نهاد  السيدة  تعيين 
كمصفية للشركة . 

 01 مخزن   : هو  التصفية  مح6 
 2 1عمارة  1 ج ش  الهناء  ديار  ج ش 

الدار البيماء.
كتابة  لدا  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجار ة  باملحكمة  المبط 
تحت   16/03/2022 بتار خ  البيماء 

رقم 817865.
515 P

ZONE PHONE
SARL

بتار خ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
31 يناير 2022 بالبيماء تقرر ما يلي: 
من  ابتداءا  للشركة  مسبق  فسخ 

تار خ 31/01/2022.
مالح  بن  رشيد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة ؛
مح6 التصفية هو املقر االجتماعي 
بعمران  ريت  زنقة  زاو ة   : للشركة 
وشارع محمد الخامس الطابق الثالث 

الرقم 303 عمارة ب الدار البيماء.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة املحكمة  لدى   المبط 

مارس   21 بتار خ  البيماء  بالدار 

2022  تحت رقم : 818402.

516 P

إم ب إليكتريسيتي
شركـة محدودة املسؤولية

 بشر ك وحيد

 ررسمالها 100.000  درهم

26 شارع مرس السلطان شقة 3 

الطابق 1 الدار البيماء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

  2022 فبراير   22 بتار خ  البيماء 

لشركة  األسا�سي  القانون  تحر ر  تم 

الشر ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد خاصيتها كالتالي :

التسمية إم ب إليكتريسيتي

الهدف : 

وجميع  التركيب  رو   / البيع   •

)جميع   TCE الكهربائية  األعمال 

هيئات الدولة(.

• بيع وتركيب املعدات الكهربائية 

واإللكترونية.

املشاريع  ومتابعة  دراسة   •

و   MT الفرعية  للمحطات  اإلنشائية 

.THT و HT

املتعلقة  الخدمات  جميع   •

بوظائف MT و HT و THT )التدر ب، 

إدارة املشاريع ... إلخ(.

• • الكشف عن الحرائق وإطفائها؛

• الطاقة الشمسية؛

• الطاقة املتجددة؛

)املباني  الكهربائية  التركيبات   •

املنخفض  الجهد  ذات  الصناعية   -

واملتوسط(.

• تجهيز وصيانة محطة املحوالت 

املنخفض  الجهد  ذات  الفرعية 

واملتوسط.

والتهو ة  الهواء  تكييف   •

والسباكة.

الكمبيوتر  وكابالت  تركيب   •

والهاتف.

• نظام رمني.

- و بصفة عامة، جميع العمليات 

التجار ة, الصناعية, املالية, العقار ة 

و الغير عقار ة املتعلقة بصفة مباشرة 

االجتماعي بالهدف  مباشرة  غير   رو 

 رو التي تساهم في إنماء الشركة.

مرس  شارع   26 االجتماعي:  املقر 

الدار   1 الطابق   3 شقة  السلطان 

البيماء

املدة :   99 سنة  .

درهم   100.000  : الررسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

عن  الحصص  سددت  درهم   100

الوحيد  الشر ك  على  ووزعت  كاملها 

السيد مصلوحي مصطفى.

التسيير:عهد به ملدة غير محددة و 

مصلوحي  للسيد  مطلقة  بصالحيات 

شارع  الهدى  تجزئة  املقيم  مصطفى 
 3 طابق   13 رقم   3 ا  عمارة  بلفرج 

سيدي مومن الدار البيماء

ٍالى31  يناير   1 من   : املالية  السنة 

دجنبر .

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

يوضع  رو  ينق6  رو  يوزع  رما  والباقي 

تحت االحتياط  حسبما يقرره الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجار ة  باملحكمة  المبط 

تحت   23/02/2022 بتار خ  البيماء 
رقم  818604. 

السج6  في  الشركة  تسجي6  تم 

بالدار  التجار ة  باملحكمة  التجاري 

23/03/2022  تحت  البيماء بتار خ 
رقم 537385

من رج6 التخليص و اإلشهار 

517 P

 Sté  3M TOP SERVICES -

SARL-AU
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،02/12/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة. و ذات املميزات التالية :

 Sté 3M TOP  : التسمية 

SERVICES - SARL-AU

املستلزمات  تسو ق   : الهدف 

املكتبية وكافة األنشطة التجار ة 

سكني  مجمع   : االجتماعي  املقر 

 6 إقامة    1 - مجموعة   lll ياسر  ديار 

بوسكورة  دائرة  السفلي  طابق  م7 

نواصر- الدار البيماء

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الررسمال   : االجتماعي  الررسمال 

100.000.درهم  في  محدد  االجتماعي 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

للواحدة، مكتتبة  100درهم  من فئة 

و محررة بالكام6 و موزعة لفائدة :

 1000 السيد محمد رمين مبشور 

حصة اجتماعية

املجموع: 1000 حصة اجتماعية 

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

31 دجنبر.

التسيير : تم تعيين السيد. محمد 

رمين مبشور مسيرا للشركة

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتار خ   البيماء،  بالدار  التجار ة 

رقم817127  تحت   ،10/03/2022

بالسج6 التجاري رقم535687
ملخص قصد النشر

518 P

STE FIDAFCO SARL

 HD MEDINA

INVEST
ش.م .م )ش.و( 

تأسيس شركة
بتار خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع  تم  بالبيماء   07-02-2022

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

تتسم  وحيد  شر ك  ذات  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

 HD MEDINA  «  : التسمية 

INVEST«   ش.م .م)ش.و( .

الهدف االجتماعي :  

البناء و التجهيز.

الحر ة  زنقة   10 االجتماعي:  املقر 
الطابق 3 الشقة 05  الدار البيماء.                                                                          
في   حدد  االجتماعي:  الررسمال 
على1000  موزعة  درهم،   100.000
درهم  فئة100  من  اجتماعية  حصة 
على  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشك6 التالي:
 1000  : السيد يوسف الحميكي 

حصة 
املدة : 99 سنة

السنة االجتماعية: من1 يناير إلى 
31 دجنبر.

طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 
السيد يوسف الحميكي

بإمماء  الشركة  تلتزم  اإلمماء: 
املسير السيد يوسف الحميكي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 
                                818543 رقم  تحث   22/03/2022
بتار خ  التجاري  بالسج6  وسجلت 

22/03/2022 تحث 537369
519 P

SOCIETE BONICHOIX SARL
 ICE003033083000076

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،  2022 مارس   1
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.  و ذات املميزات التالية :
التسمية: 

SOCIETEBONICHOIX SARL
الهدف : تم تشكيلها بين املوقعين 
 SOCIETE« اسم  تحت  ردناه 
بغرض:-   BONICHOIX« SARL
الغرض الرئي�سي للشركة هو تشغي6 
العامة  األغذية  وتجارة   ، بقالة  مح6 
، وشراء  اليومية  املنفعة  ، ومنتجات 
وبيع مختلف املنتجات الغذائية وغير 
الغذائية ، وبيع الفواكه والخمروات 
وجميع   ، األخرى  األنشطة  وجميع 
 ، واملعجنات  املخابز  منتجات 
والسندويشات  املشروبات  بيع 
والتوصي6 للمنازل وتشغي6 الجزار ن 
واالكسسوارات وامللحقات املساهمة 

في تحقيق هدفها.
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والشراء  والتصدير  االستيراد 

والتسو ق  والتصنيع  والتجارة  والبيع 

لجميع  بالجملة  والتوزيع  بالتقسيط 

بال  غيرها  رو  الغذائية  املنتجات 

حدود. التشغي6 بالطر قة التقليدية 

عام  عم6  ألي  الذاتية  الخدمة  رو 

لألغذية والبقالة.

البيماء  الدار   : االجتماعي  املقر 

سيدي   32 رقم  رداريسا  تجزئة   -

معروف

تار خ  من  ابتداء  99 سنة   : املدة   

تأسيسها النهائي.

ردناه  املوقعون  يقدم   : املساهمة 

نقدي  بمبلغ  الشركة  لهذه  مساهمة 

ردناه ، ري

1( السيد مصطفى بقاش : 1000 

سهم ؛

 1000  : 2( السيدة زوبيدا بقاش  

سهم ؛

 500  : بقاش  خديجة  السيدة   )3

سهم

4( السيد خالد بقاش :  500 سهم

 500  : بقاش  ياسين  السيد   )5

سهم

6( السيد عز ز بقاش :  500 سهم

 500   : بقاش  سفيان  السيد   )7

سهم

 500   : بقاش  حمزة  السيد   )8

سهم ؛

الررسمال   : االجتماعي  الررسمال   

.500.000.00 في   محدد   االجتماعي 

حصة   5000 إلى  مقسم  درهم 

100.درهم  فئة   من  اجتماعية 

للواحدة، مكتتبة و محررة بالكام6. 

 السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.

 التسيير : تم تعيين السيدة زبيدة 

بقاش الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

BL54170 مسيرة للشركة يتم توقيع 

الوحيد  التوقيع  خالل  من  الشركة 

لسيدة زبيدة بقاش الحاملة للبطاقة 

.BL54170 الوطنية رقم

بالسج6  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  املحكمة  لدى  التجاري 

مارس   22 بتار خ   البيماء،  بالدار 

2022.، تحت رقم818322.
ملخص قصد النشر

520 P

 PARTONAL«

»INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

بررس مال 100.000 درهم

السج6 التجاري رقم/ 123799

التوحيد عمارة  مقرها االجتماعي: 

C4 الشقة A465 الطابق 3 –مراكش

إعالن التأسيس

املؤرخ  تأسي�سي  عقد  بمقت�سى 

املسج6   2022 مارس   14 بتار خ 

بتار خ 14 مارس2022.

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الخصائص التالية:

 : االجتماعية  التسمية 

»PARTONAL  INVESTMENT«

املوضوع االجتماعي :

التجارة اإللكترونية

تاجر

االستيراد والتصدير

مقرها   : االجتماعي  املقر 

االجتماعي:التوحيد عمارة C4 الشقة 

A465 الطابق 3 - مراكش
ررس املال: يحدد ررس مال الشركة 

 1.000 100.000 درهم مقسم الى  في 

حصة ب 100 درهم للحصة الواحدة 

محررة كاملة.

التسيير : يقوم  بتسيير الشركة ك6 

من السيد :

احمد مهدي تدالوي املقيم في زنقة 

الحام6  مراكش  جليز   04 رقم  لبنان 

.EE828602 للبطاقة الوطنية رقم
تجزئة  املقيمفي:  بناني  رضا 

جليز   1 رقم  االزهر  إقامة  الحسنية 

الوطنية  للبطاقة  الحام6  مراكش 
 EE740569 رقم

الشركة  مدة  حددت   : املدة 

في99سنة ابتداء من تار خ تأسيسها.

لدى  القانوني  باإليداع  القيام  تم 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابـة 
 .2022 مارس   14 بتار خ  بمراكش 

تحت رقم 134052.
521 P

N AND D FISH
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،2022 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
وذات  الوحيد  للمساهم  املحدودة 

املميزات التالية :
N and D Fish : التسمية

منتجات  في  التجارة   : الهدف 
األسماك.

 3 الرحمة  حي   : االجتماعي  املقر 
شارع الوطاسيين، الداخلة.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسيسها النهائي.

الررسمال   : االجتماعي  الراسمال 
درهم   100.000 في  االجتماعي محدد 
اجتماعية  حصة   1000 غلى  مقسم 
من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 
لفائدة  وموزعة  بالكام6  ومحررة 

السيدة ندى العطار.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.
ندى  السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

العطار مسيرا للشركة.
بالسج6  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
 2022 فبراير   2 بتار خ  بالداخلة، 

تحت رقم 20603.
ملخص قصد النشر

522 P

SBI AFRICA 
تأسيس شركة

شركة مساهمة مبسطة 
 مع مساهم واحد

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  2022 ، تم إيداع  22 فبراير 
املميزات  ذات  لشركة  التأسي�سي 

التالية :

الشر ك الوحيد :
 SOLUTION BI SAS شركة 
بررس  الفرن�سي  القانون  بموجب 
و قع   ، يورو   116،573 قدره  مال 
مكتبها املسج6 في 75010 54، باريس 
سج6  في  مسجلة  الجنة،  زنقة   54
التجاري والشركات بباريس تحت رقم 
 Loïc السيد  و مثلها   515285120

.COTTE
SBI AFRICA : التسمية

الخدمات  جميع   : الهدف 
رو املشورة في االستراتيجية والتنظيم 
وذكاء  املعلومات  ورنظمة  واإلدارة 
وبشك6   ، كانت  بأي صفة   ، األعمال 

عام جميع الخدمات.
والتنفيذ  والتصميم  الدراسة 
واإلدارة  والتركيب  والتجهيزات 
وإدارة  والتحسين  واالستخدام 

التغيير.
التدر ب   ، التدر ب  خدمات 

الفردي رو الجماعي.
جان  شارع   49  : االجتماعي  املقر 
حي   12 شقة   6 الطابق  جوريس 

غوتييه الدار البيماء
تار خ  من  ابتداء  99 سنة   : املدة   

تأسيسها النهائي.
الررسمال   : االجتماعي  الررسمال   
االجتماعي محدد  في  300.000.درهم 
30.000 حصة اجتماعية  إلى  مقسم 

من فئة  10.درهم للواحدة 
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.
شركة  تعيين  تم   : التسيير 
في  املمتث6  و   SOLUTION BI SAS

Loïc COTTE شخص رئيسها السيد
التجار ة  باملحكمة  قانوني  إيداع 
وتم   817361 رقم  البيماء  بالدار 
التجار ة  باملحكمة  الشركة  تسجي6 

بالدار البيماء برقم 535963.
بالسج6  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجار ة بالدار 
وتم  رقم817361.  تحت  البيماء 
التجار ة  باملحكمة  الشركة  تسجي6 

بالدار البيماء برقم 535963
523 P
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 LABORATOIRE DES 

 BETONS ET DES SOLS
  املقر االجتماعي      : 502, تجزئة 

املسار, طر ق رسفي، مراكش

قيمته    : االجتماعي  الررسمال 

 4000 2.000.000   درهم  ممثال ب 

حصة من فئة 500 درهم لك6 واحدة

اإلدارة   :  الشركة مسيرة من طرف 

 Mr.  EL KHAYATI Hicham السيد

بتار خ  محددة.  غير  ملدة  دلك  و 

القرار  اتخاذ  تم   ،2021 ديسمبر   20

التالية :

الشركة  لتسمية  الرمز  إضافة 

 LABORATOIRE DES BETONS«

ET DES SOLS « لتصبح : 

 LABORATOIRE DES التسمية: 

 BETONS ET DES SOLS

.LBS : الرمز

تم إيداع امللف لدى كتابة المبط 

بتار خ  بمراكش  التجار ة  باملحكمة 

18 يناير 2022 تحت رقم :   131870     

سج6 تجاري رقم 21697 :

524 P

KSDM SAR LAU
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إيداع  تم   ،2022 مارس   4

التأسي�سي لشركةمحدودة املسؤولية 

بشر ك واحد و ذات املميزات التالية:

KSDMSARLAU : التسمية

الهدف : تأجير وتشغي6 العقارات 

اململوكة رو املؤجرة.

املقر االجتماعي : 15 زنقة الهدهد 

شارع مرس سلطان - الدار البيماء.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.

الررسمال   : االجتماعي  الررسمال 

االجتماعي محدد  في 100.000. درهم 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة  100.درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكام6 .

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.

مر م  السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

دجبايلي مسيرة للشركة.

بالسج6  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة  املحكمة  لدى  التجاري 

مارس   22 بتار خ   البيماء،  بالدار 

تحت  الشركة  و سجلت   ،.2022

الرقم537307.
ملخص قصد النشر

525 P

AGANANE PLAST 
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى    -I
القانون  إيداع  تم  في04/03/2021، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية:

 AGANANE PLAST : التسمية *

املواد  صناعة   : الهدف   *

البالستيكية   
رقم   7 زنقة   : االجتماعي  املقر   *

سيدي  السعادة   4 شقة   2 طابق   5

البرنو�سي البيماء

* املدة          : 99 سنة ابتداء من 

تار خ تأسيسها النهائي.

* الررسمال االجتماعي : الررسمال 

 100.000.00 في  محدد   االجتماعي 

حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

درهم   100 فئة  من  اجتماعية 

بالكام6 محررة  و  مكتتبة   للواحدة، 

 و موزعة لفائدة :

السيد خالد الركراكي 500 حصة

البربوش      السالم  عبد  السيد 

500 حصة.   

           املجموع : 1000 حصة   

تبتدئ   : االجتماعية  السنة   *  

يناير  فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في 31 دجنبر.

السيد  تعيين  تم   : التسيير   *

خالد الركراكي و السيد  عبد السالم 

البربوش.

بالسج6  القانوني  اإليداع  تم   -II
التجاري لدى املحكمة التجار ة بالدار 
البيماء، بتار خ19/03/2021، تحت 
رقم 770959و السج6 التجاري رقم 

495197
ملخص قصد النشر

526 P

 TIRAFE SERVICES  شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد
 ررسمالها  100.000  درهم

املقر االجتماعي : مح6 تجاري سفلي 
دوار رجال احمر جماعة ركفاي  

مراكش 
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

وذات الشر ك الوحيد
مبرم  عرفي  عقد  على  بناءا 
 ،07/03/2022 بتار خ  بمراكش 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
الشر ك  و  محدودة  مسؤولية  ذات 

الوحيد، مميزاتها كالتالي :
 Tirafe services التسمية:    

ش.م.م.ش.و
تجاري  مح6    : االجتماعي  املقر 
سفلي دوار رجال احمر جماعة ركفاي  

مراكش.
في99  الشركة  : حددت مدة  املدة 
تسجيلها  تار خ  من  ابتدءا  عاما 
يتم                              لم  ما  التجاري  بالسج6 

تمديدها رو حلها قب6 األوان.
 الهدف : تحو 6 األموال.  

الشركة  ررسمال  حدد  الررسمال: 
مقسم  درهم   100000.00 مبلغ  في 
 100.00 فئة  من  حصة    1000 إلى 
الشركاء  على  للحصة، قسمت  درهم 

كما يلي:
الغاني،  عبد  السبيطي  -السيد: 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

رقم 137369PB: 1000 حصة.
السيد  تعيين  تم  التسيير:  
الحام6  الغاني،  عبد  السبيطي 
رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 
PB 137369 كمتصرف للشركة ملدة 

غير محدودة. 

من  : للشركة  املالية   السنة 

ك6  31 دجنبر من  غاية  إلى  يناير   01

سنة .

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع   

القانوني باملحكمة التجار ة بمراكش 

عدد   تحت   18/03/2022 بتار خ 

التسلسلي  الرقم  تحت  و   134004

3135 و الرقم التحليلي 123755.

527 P

H.O IMMO

املقر الرئي�سي
تجزئة االزهر ج ه 24 ب عمارة 299 

رقم 13 الولفة ـ الدار البيماء

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 

شركة  تأسيس  تم   2022/03/02

عقار ة مدنية باملواصفات التالية 

    H.O IMMO :  التسمية

املقر الرئي�سي : تجزئة االزهر ج ه 

ـ  الولفة   13 رقم   299 عمارة  ب   24

الدار البيماء.

وتشغي6  تأجير   -  : الشركة  هدف 

ترو ج العقارات و التطو ر العقاري

املدة: 99 سنة.

إلى يناير  من01  املالية:   السنة 

 31 ديسمبر

درهم   100000.00   : الررسمال 

 500 إلى  مقسمة  سهم   1000.00 في 

 500 و  حماني  يونس  للسيد  سهم 

سهم مخصصة للسيد روز في رنس.

غير  لفترة  الشركة  تدار   : اإلدارة 

محدودة من قب6 سيد يونس حماني.

عقار ة  شركة  القانوني:   الشك6 

مدنية

اإليداع  تم  التجاري:     -السج6 

التجاري  والتسجي6  القانوني 

البيماء  للدار  االبتدائية  باملحكمة 

بتار خ 2022/03/21 تحت التسجي6 

التجاري 536763.

528 P
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TINO BAT
 SARL 

تأسيس شركـــــة ذات املسؤولية 
املحدودة  

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   07/03/2022
املميزات  ذات  للشركة  األسا�سي 

التالية:
TINO BAT SARL   : 1 - التسمية

العقاري  التطو ر     : الهدف    -  2
رعمال  لجميع  العقاري  املقاول 
البناء، التقسيم، املعدات، واألعمال 
وتأجير  واقتناء  إنشاء  املتنوعة؛ 
وتركيب وتشغي6 ري منشأة رو مصنع 
بالنشاط  تتعلق  عم6  ورشة  رو 

االجتماعي. 
زنقة    ،10  : اإلجتماعي  املقر   -  3
الحر ة الطابق  الثالث الشقة الرقم 

5   الدار البيماء 
 100.000,00   : الررسمال   -  4
حصة   1000 إلى  موزعة  درهم 
درهم   100.00 بقيمة  اجتماعية  

للحصة مقسمة كالتالي   :
 600   : الحسين  بلقسم  السيد   

حصة اجتماعية
 100   : الحسين  طالب  السيد   

حصة اجتماعية
 100   : السيد   بلقسم حميد      

حصة اجتماعية
السيد   ريت قر�سي إسماعي6    :  

100 حصة اجتماعية 
  : الحليم  عبد  العمراني  السيد   

100 حصة اجتماعية
5 - املدة : 99 سنة.

: الشركة مسيرة ملدة   - التسيير   6
غير محدودة  من  السيدين    بلقسم 

الحسين    و ريت قر�سي إسماعي6
تم   : القانوني  اإليداع   -  7  
المبط  كتابة  لدى  القانوني  اإليداع 
البيماء   بالدار  التجار ة  باملحكمة 
عدد  تحت    16/03/2022 بتار خ  
تحت  التجاري  والسج6   817888

عدد536479 .
 بمثابة مقتطف وبيان

529 P

 GROUPE SCOLAIRE

ORLEANS PRIVE SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2022 فبراير   28 بتار خ  البيماء  

للشركة  األسا�سي  القانون  تحر ر  تم 

تتميز  والتي  محدودة  مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :

 GROUPE  : االجتماعي  االسم 

 SCOLAIRE ORLEANS PRIVE

SARL

موضوع الشركة :

مجموعة مدارس خاصة.

التعليم املدر�سي الخاص.

املدة : 99 سنة.

رم  شارع   ،177  : االجتماعي  املقر 

الدار  األولفة   2 وئام  تجزئة  الربيع 

البيماء.

 200.000.00  : الشركة  ررسمال 

بقيمة  2000 حصة  درهم مكون من 

للواحدة  درهم   100 قدرها  إسمية 

حررت بالكام6 نقدا عند االكتتاب.

 800  : لحلو  الكر م  عبد  السيد 

حصة اجتماعية.

 600  : لحلو  الهادي  عبد  السيد 

حصة اجتماعية

 600  : لحلو  إسماعي6  السيد 

حصة اجتماعية

التسيير :

ملدة  للشركة  كمسيرين  تعيين  تم 

غير محدودة.

السيد عبد الكر م لحلو.

السيد عبد الهادي لحلو.

السيد إسماعي6 لحلو.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من ك6 سنة.

األرباح  من  يقتطع   : األرباح 

االحتياط  رج6  من   %5 الصافية 

قرار  حسب  يوزع  الباقي  القانوني 

الشركاء.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجار ة  باملحكمة  المبط 
البيماء بتار خ 24 مارس 2022 تحت 
رقم 818848 وتم التسجي6 بالسج6 

التجاري تحت رقم 537691.
530 P

BRIC SPARES
ش.م.م

 ذات شر ك وحيد
  ررسمالها 100.000 درهم 

197 شارع املقاومة الطابق 6 
الدار البيماء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى   I
تم    03-03-2022 بتار خ   البيماء  
تحر ر القانون األسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شر ك وحيد 

خاصيتها كالتالي :
BRIC SPARES  : التسمية

واألدوات  األجهزة  تجارة  الهدف: 
واملعدات بالتقسيط.

شارع   197 االجتماعي:  املقر 
املقاومة الطابق 6 الدار البيماء

املدة :   99 سنة.
درهم   100.000 الررسمال: 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 
على  بكاملها   وزعت  درهم    100

الشر ك الوحيد السيد رفيق فخار
التسيير: عهد به ملدة غير محددة 
مع الصالحيات املطلقة للسيد رفيق 
 10 الزنقة  الصفاء  بحي  املقيم  فخار 
الرقم 114 عين الشق الدار البيماء.
ٍالى يناير   1 من   : املالية   السنة 

31 دجنبر .
القانوني  لالحتياط   %5 األرباح: 
يوضع  رو  ينق6  رو  يوزع  إما  والباقي 
تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع 

العام.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   II
بالدار  التجار ة  باملحكمة  المبط 
بتار خ   818071 رقم  تحت  البيماء 

  18-03-2022
بالسج6  الشركة  تقييد  تم   III  
رقم   تحت  البيماء  بالدار  التجاري 

536669 بتار خ 18-03-2022
من رج6 التخليص و اإلشهار 

531 P

S’LAAM
SARL AU 

انشاء فرع للشركة
 I - بمقت�سى قرار الشر ك الوحيد 
للشركة   2022 مارس   02 بتار خ 
محدودة  شركة   »S’LAAM« املسماة 
 410.000 ررسمالها    ، املسؤولية 
بالدار  االجتماعي  مقرها  درهم، 
 - القدس  شارع   938  – البيماء 
تجزئة مندرونا عين الشق - املسجلة  
البيماء   بالدار  التجاري  بالسج6 

تحت رقم 404097  قرر ما يلي :
بالدار  املغرب  في  فرع  إنشاء   -  1  

البيماء
التجاري  املجمع     : العنوان   -  2

مرجان تكو ن بوسكورة-مح6 س14
بر كوي  سميرة  التسيير:   -  3

كمسؤولة للفرع    
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم    -  II
المبط لدى املحكمة التجار ة بالدار 
بتار خ    10879 رقم  تحت  البيماء  

23 مارس 2022.
532 P

ديوان األستاذ رمين محفوظ
موثق بالدار البيماء

زنقة ربو عالء زهر وثابت بن قرة
إقامة إسماعي6، الطابق الثاني، حي 

املستشفيات
الدار البيماء

الهاتف 05.22.86.58.66 

 INSTITUT SUPERIEUR DE  
 GESTION

SARL  
  par abréviation   I.S.G 
 Au capital de 200.000

DIRHAMS
 Siège social : Casablanca, 23

Rue El Houcine Ben Ali
(Ex Murdoch(

Registre de Commerce : 45059
Identifiant Fiscal : 1085167

- معاينة تفو ت الحصص 
االجتماعية

 -اسقالة املسيرين وتعيين 
مسير جديد 
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   اعتماد قوانين جديدة بالقانون 
االسا�سي-     

I- بمقت�سى عقد تفو ت الحصص 
االجتماعية من طرف السيدات وفاء 
حسيني  الصقلي  ياسمين  و  بناني 
حسيني الصقلي  إسماعي6   والسادة 
حسن  حسيني  الصقلي  احمد  و   
السيد  لفائدة  حسيني  الصقلي 
 MEGA  « شركة  و  بحساني  سمير 
 COMPETENCES CONSULTING
 2022 22 فبراير  بتار خ    « SARLAU
رمين  األستاذ  طرف  من  محرر   ،

محفوظ  موثق بالدار البيماء .
II- بمقت�سى محمر الجمع العام 
 INSTITUT SUPERIEUR«  « لشركة 
  ,»  DE GESTION« SARL »  I.S.G
محرر   ،  2022 فبراير   22 بتار خ   «
محفوظ   رمين  األستاذ  طرف  من 
موثق بالدار البيماء والذي قرر فيه 

خصوصا ما يلي:
الحصص  تفو ت  معاينة   -  1

االجتماعية .
األسا�سي  القانون  تعدي6   -  2

للشركة
3 -اسقالة املسيرين وتعيين مسير 
جديد السيد سمير بحساني وتحديد 

مهامه
4 -اعتماد قوانين جديدة بالقانون 

األسا�سي
5 - السلطات

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم   
بالدار  التجار ة  باملحكمة  المبط 
   2022 مارس   22 بتار خ  البيماء 

تحت عدد 818519.
533 P

 ESPACE AL MANSOUR
IMMO
 SARL 

بناء على محمر الجمعية العامة 
مارس   08 فى  املنعقدة  االستثنائية 

2022 لشركة
 ESPACE AL MANSOUR  
املسؤلية  ذات  شركة   IMMO

املحدودة قد قرر ما يلي : 

السيدين  حصة   500 تفو ت 
الغنيمي حميد و موحيدي عمر لفائدة 
السيدين صبير محمد و صبير رشيد

استقالة السيدين الغنيمي حميد 
و موحيدي عمر من التسيير

محمد  صبير  السيدين   تعيين 
ملدة  للشركة  مسيرين  رشيد  صبير  و 

غير محدودة
كتابة  لدى  القانونى  يداع  اال  تم 
التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 
تحت   16/03/2022 يوم  بالبيماء 
بالسج6  املقيدة  و    817603 رقم 

التجاري تحت رقم 482331.
534 P

 SI MAVDAL
بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
 2021 دجنبر   21 يوم   البيماء 
و مسج6 بنفس املدينة قررت شركة 
املهام  ذات  شركة   SI MAVDAL
  20.000,00 وررسمالها   رملحدودة 

درهم, ذات  املقر  الرئي�سي  في: 
13, Rue Mausolée Quartier 

Des Hopitaux- Casablanca 
ما يلي: 

• معاينة وفاة السيد امرام ازروال
املتوفي  حصص  تخصيص   •

حسب نق6 امللكية  لصالح:
شنطال ازوالي   52 حصة

•عزله من منصبه كمسير للشركة 
السيد: امرام ازروال بعد وفاته. 

تعيين مسيرين جدد للشركة : 
مغربي  ازروال  جكوب  السيد 
يوليوز   1 مواليد  من  الجنسية، 
التعر ف  لبطاقة  الحام6   ،1953

 BE792748 .الوطنية رقم
مغربية  ازوالي  شنطال  السيدة 
مارس   19 مواليد  من  الجنسية، 
التعر ف  لبطاقة  الحاملة   ،1955

 B33199. الوطنية رقم
األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة   •

للشركة.
اإليداع : ثم اإليداع القانوني لدى 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
وتحت   21/03/2022 يوم  بالبيماء 

رقم 818331.
للنشر والبيان.

535 P

IMPRIMERIE DECOLOR
SARL AU

R.C n° 50495 Casablanca
ICE n° 000084152000024

رفع ررسمال الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
فاتح  بتار خ  البيماء  بالدار  املنعقد 
املدينة  بنفس  واملسج6   2022 يناير 
املراجع  تحث   2022 يناير   27 يوم 

التالية :
 R E 2 0 2 2 0 0 0 3 8 7 1 2 3 3
 // OR 3405/2022/
 Qce 7010042663227.

 ,CopieArchivée 3758
قرر الشر ك الوحيّد : 

بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
170.000 درهم ليرتفع من 180.000 

درهم الى 350.000 درهم
تحيين القانون األسا�سي للشركة

التجار ة  باملحكمة  اإليداع  تم 
فبراير   10 بتار خ  البيماء  بالدار 

2022 تحث رقم 812256.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
المبط لدى املحكمة التجار ة بالدار 
 2022 فبراير   10 بتار خ  البيماء 

تحت رقم 812256.
536 P

ASSOMOUD
ررس مال 100،000.00 درهم

75 شارع انفا تقاطع زنقة كلوس 
دبروفنس الطابق 9 الشقة ب 108 

الدار البيماء
بيع حصص

بابور  ر�سى  محمد  السيد  قام 
جميع  ببيع  زاهر  سعيدة  والسيدة 
 ASOMOUD « حصصهم  في شركة
والسيد  بابور  جمال  السيد  لصالح 
(550( مجموعه   بما  بابور  رشرف 
 ، للحصة  درهم   100 بسعر  حصة  

ري 55.000.00 درهم: 
500 حصة للسيد جمال بابور
50 حصة للسيد رشرف بابور

لررس  الجديد  التوزيع  سيكون 
املال على النحو التالي :

 .. بابور   جمال  السيد   •

50،000.00 درهم

بابور   رشرف   / السيد   •

50،000.00 درهم.

مجموع : 100.000 درهم.

ري

السيد جمال بابور 500 حصة.

السيد رشرف بابور 500 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتار خ البيماء  بالدار   التجار ة 

 16 مارس 2022 تحت رقم 817908.

في  تعديلها  بإيداع  الشركة  قامت 

السج6 التجاري للدار البيماء بتار خ 

16 مارس 2022 تحت رقم 527495.

537 P

ASSOUAK HAD SOUALEM
 Société à responsabilité limitée

 au capital social de 100.000,00

dirhams

 Siège social : 129, Avenue des

  Forces armées royales

 Angle Rue EL BRIHMI EL

IDRISSI, Casablanca

 Registre de commerce de

Casablanca n°435.543

الشر ك  قرارات  محمر  بموجب 

تقرر  يونيو2021،   30 الوحيدبتار خ 

ما يلي.

جمال  السيد  استقالة  تسجي6 

مستاري من منصبه كمسير للشركة.

تعيين السيد محمد ياقين و السيد 

رحمادكمسيرين  الفقير  ايت  محمد 

للشركة و دلك إلى غاية الجمع العام 

والتي  املالية  السنة  في  سيبت   الدي 

ستختتم 31 دجنبر 2023.

القانوني  باإليداع  تم 

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

بتار خ   بالدارالبيماء  التجار ة 

17/03/2022تحت عدد818.116.

538 P
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 SMARTDESK MC«
 INTERNATIONAL

»SARLAU
نق6 املقر

قرارات  محمر  رحكام  بموجب 
فاتح  بتار خ  الوحيد  املساهم 
املساهم  قرر   ،2021 رغسطس 
 SMARTDESK MC في  الوحيد 

:INTERNATIONAL
للشركة  املسج6  املقر  تحو 6   -
في  املسج6  االيجار  عقد  حسب 
 - بارك  مركز  إقامة  التالي:  العنوان 
- تقاطع زنقة عبد املومن و  عمارة م 
مكتب  االول  الطابق   - زنقة طرابلس 

رقم 5 املحمدية
و وافق  الوحيد  املساهم  يوقع 
الذي  الجديد  اإليجار  عقد  على 
املسج6  املكتب  بنق6  يسمح 
 SMARTDESK MC لشركة 
إلى   INTERNATIONAL SARL
عمارة   - بارك  مركز  إقامة  العنوان 
زنقة  و  املومن  عبد  زنقة  تقاطع   - م 
طرابلس - الطابق االول مكتب رقم 5 

املحمدية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  باملحمدية  التجار ة 
 578 رقم  تحت   03/10/2022

بالسج6 الزمني.
539 P

 SOCIETE GALERIE
  BONAPARTE

SARL
 IF 1048497    R C: 67693

الدار البيماء
شركة ذات مسئولية محدودة 

بررس مال 1،000،000.00 درهم
املكتب الرئي�سي

 : 160 شارع مصطفى املعاني
 الدار البيماء

افتتاح فرع
املنعقد  العادي  العام  الجمع  قرر 
اجتماع  ملحمر  عادي  غير  بشك6 
 GALERIE BONAPARTE«« شركة 

SARL ما يلي:

افتتاح فرع يقع في - الدار البيماء 

36 زنقة دندرومي فرنس في6 

محمد  السيد  الفرع  مدير  تعيين 

للبطاقة  الحام6  بوزوبع  خالد 

.B75542 الوطنية رقم

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتار خ  البيماء   الدار  التجار ة 

18.03.2022 تحت رقم 818158

540 P

 ADVANCED DISTRIBUTION

SERVICES

”ADVANDIS“
RC: 200379

تفو ت حصص اجتماعية
بمقت�سى الجمع العام االستتنائي 

09/02/2022 تمت املصادقة  بتار خ 

وثالثين  وثالثة  ثالثمائة  تفو ت  على 

بين  اجتماعية  حصة   )333(

االنسة  لصالح  الهواري  جاد  السيد 

بتار خ  عرفي  بعقد  الهواري  رانيا 

.08/02/2022

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  البيماء  بالدار  التجار ة 

818123 بتار خ 17/03/2022. 

541 P

TURTLES CAR
ش. م. م.

 الشر ك الوحيد

  ررسمالها 600.000,00 درهم 

 املقر االجتماعي :  ا قامة مر م

 رقم 120 , الطابق الثا من 

  شقة 27  زاو ة شارع رنفا

 و زنقة الجزائر  البيماء

سج6 تجاري عدد 296951

االستثنائي  بمقت�سى  عقد عرفي  

بتار خ  منجز  الوحيد  للمساهم 

14/3/2022 ، بالدار البيماء ، قرر 

 TURTLES «  الشر ك الوحيد  لشركة

ثالثمائة  قدره  مال  بررس   «     CAR

رلف )600.000,00( درهم ما يلي:

جميع  بيع  على  والتصديق  قبول 
آالف  ستة  ري  اجتماعية،  الحصص 
 (100( مائة  بقيمة  حصة   )6000(
من طرف  اململوكة  و  منها  لك6  درهم 

السادة:  
)5400 حصة(  نبي6  بازوح  السيد 
حصة(   600( بازوح  فر د  السيد  و 
جميعها لفائدة السيد  دياخو مو�سى

السيد  السيد  استقالة  قبول 
بازوح نبي6  و السيد فر د بازوح  من 

مهامها كمسيران للشركة,
السيد  السيد  وقبول  تسمية 
دياخو مو�سى  كمسير الوحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.
 7 و   6 الفصول  تغيير  تم   بهذا   و 
و 15 و 36 و 44 من النظام األسا�سي.
تعدي6 القانون األسا�سي للشركة و 
مالمته مع األحكام الجديدة للقوانين 
املنظمة  للقانون 21-05 ظهير -1-06
21 بتار خ 13 فبراير 2006  15محرم 
1427 املعدل واملكم6 للقانون 5-96 
املسؤولية  ذات  بالشركات  املتعلق 

املحدودة.
قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 
البيماء  بالدار  التجار ة  املحكمة 
رقم  تحت   23/03/2022 بتار خ 

.818806
مقتطف من رج6 اإلشهار.

542 P

 MENBHA
 S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ررسمالها 100.000,00  درهم

املقر االجتماعي:……23. زنقة بور د 
الطابق الثالث رقم 5 الصخور 

السوداء الدار البيماء
السج6 التجاري : 527393
الز ادة في ررسمال الشركة

لشركة  الشركاء  قرار  عن  بناءا 
مارس2022،   8 بتار خ  منبهاش.م.م 

قد :
الشركة  ررسمال  في  الز ادة  قرروا 
درهم   8.900.000.00 قدره  بمبلغ 
إلى  درهم   100.000.00 من  لرفعه 
عن  ذلك  و  درهم،   .9.000.000.00
حصة   89.000 ل  إصدار  طر ق 

جديدة من فئة 100 درهم للواحدة.

في  للز ادة  النهائي  اإلنجاز  رثبت 

الررسمال املذكور، والذي حّدد حاليا 

إلى  مقسمة  9.000.000.00درهم  في 

فئة  من  اجتماعية  حصة   90.000

100 درهم للواحدة محررة بالكام6.

و عليه تم تعدي6 القانون األسا�سي 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط

باملحكمة التجار ة بالدار البيماء

رقم  2022تحت  مارس   21 في  

818212
من رج6 اإليجاز و البيان

543 P

YMAR CONSULTING
 R.C n° 232017 // I.C.E n°

001511594000003

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر ك وحيد

بالدار  مؤرخ  بمقت�سى عقد عرفي 

البيماء في فاتح يونيو2021 ومسج6 

بنفس املدينة بتار خ 17 يونيو 2021 

تحت املراجع التالية :

 RE378221360 OR 28102

Qce7010265417218

 قرر الشر ك الوحيد للشركة’:

للشركة  الرئي�سي  املقر  ترحي6   )1

لال  محج   149( القديم  العنوان  من 

الياقوت الدار البيماء(   الى العنوان 

الجديد:
عبد  موالي  حي   .27 زنقة   ,6 رقم 

هللا، الدار البيماء.

املنهي  النشاط  دباجة  إعادة   )2

الخبراء  هياة  توصيات  حسب 

املحاسبين.

األسا�سي  القانون  دباجة  إعادة   3

للشركة حسب توصيات هياة الخبراء 

املحاسبين.

4( الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتار خ البيماء  بالدار   التجار ة 

 21 مارس 2022 تحت رقم818211

544 P



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6134

مكتب الدراسات و املحاسبة كومار
36 زنقة مراكش ، 25000، خربكة املغرب

 ABOU IBTISSAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AL QODS وعنوان مقرها اإلجتماعي

 II LOT 629/P2 KHOURIBGA -

25000 خر بكة املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

1529

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 يناير   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 

»100.000 درهم« ري من »100.000 

درهم« إلى »200.000 درهم« 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   18 بتار خ  بخر بكة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 129.

545 P

FIGES MERNISSI SARL AU
ررس املال : 100.000 درهم

املكتب املسج6 : 190، شارع انفا 

الدار البيماء

RC : 35241

الجمع  اجتماع  محمر  على  بناء 

نوفمبر   10 بتار خ  االستثنائي  العام 

: 2021

يقر و صادق على التوزيع الجديد 

لررس مال الشركة.

الشركة  إسم  تغيير  يقرر 

االستشار ة واإلدارة االئتمانية، والتي 

.FIGES MERNISSI ستصبح

يقرر تعيين السيد سعد املرني�سي 

خلفا  للشركة  جديدا  مشاركا  مديرا 

للسيد محمد املرني�سي.

السج6  في  ما ورد  تصحيح  يقرر 

التجاري من رج6 التشطيب )خبير - 

محاسب( من نشاط الشركة، وذلك 

وفقا لنظامها األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

3 فبراير 2022 تحت رقم 811282.

546 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م
لالستشارة القانونية والجبائية 
محاسب معتمد من طرف الدولة

الهاتف: 55-40-59-22-05
www-fiduciaire-confisco.ma
CONFISCO@MENARA.MA

 GENIUS DESIGN 
 SARL D’AU   

جينيس ديزاين ش م م بشر ك 
وحيد

    راسمالها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : الطابق االر�سي 
تجزئة الزهراء م س الرقم 2 عمارة 
6 بوسكورة الدارالبيماء - السج6 

التجاري 370.467 
ح6 مسبق للشركة 

العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
في  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 
بمقرها  واملنعقد   08/03/2022

االجتماعي تقرر ما يلي: 
السيد  املسير  استقالة  قبول 

مروان قطري وإبرائه اإلبراء التام
ح6 الشركة بصفة مسبقة ألوانها.
 ، قطري  مروان  السيد  تعيين 
الشر ك الوحيد بالشركة،  كمصفي 
في  الصالحيات  كافة  ومنحه  للشركة 

هدا الصدد.
كمقر  االجتماعي  املقر  تعيين      

لتصفية الشركة .
   تم اإليداع القانوني للمحمر ن 
بتار خ  بالبيماء  التجار ة  بالـمحكمة 
18/03/2022 تحت رقم  818.180  

مقتطف و بيان 

547 P

EASY PERFORMANCE
SARL  AU 

بررس مال 10،000.00 درهم
املكتب الرئي�سي: 77 شارع موالي 
إسماعي6 شقة 12حسان  الرباط

ح6 الشركة مبكًرا ، وتعيين مصفي ،
مقر التصفية.

بموجب شروط عقد خاص بتار خ 
الوحيد  الشر ك   ،  2022 يناير   6
  EASY PERFORMANCE للشركة  
موالي  شارع   77 الرئي�سي:  املكتب 
الرباط  12حسان   شقة  إسماعي6 

قرر

 ما يلي:

- الح6 املبكر للشركة.

السيدعلج حكيم فيص6  تعيين   -

مصفي الشركة.

77 شارع  في:  ثابت  التصفية  مقر 

12حسان  شقة  إسماعي6  موالي 

الرباط

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة بالرباط في 14 مارس 2022 

تحت رقم 1831 في السج6 الزمني.

548 P

 ECOLE PROFESSIONNELLE

 DE PARAMEDICAL ET LA

SANTE PRIVE EPPS
شركة محدودة املسؤولية

 بشر ك وحيد
ررسمالها: 100.000 درهما 

مقرها االجتماعي: رقم 10 الزنقة 

305 حي موالي عبد هللا عين الشق 

الدار البيماء 

السج6 التجاري عدد 106333

ح6 الشركة
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى   

بالدار  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 

واملنعقد   01/03/2022 ‘في  البيماء 

بمقرها االجتماعي تقرر ما يلي: 

الوحيد  املسير  استقالة  قبول 

االبراء  ومنحه  بومناد  سعيد  السيد 

التام عن ذلك.

ح6 الشركة.  

بومناد  سعيد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

للشركة  االجتماعي  املقر  تعيين 

كمكان التصفية.

بالـمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالبيماء  التجار ة 

818397 بتار خ 21/03/2022                                                       
 مقتطف و بيان 

549 P

HOMAID H H SERVICES
SARL

RC n° 432309 Casablanca
شركة ذات مسؤولية محدودة

عنوان مقرها االجتماعي:26محج 
مر�سى السلطان الطابق األول مكتب 

رقم 3
 الدار البيماء

ح6 مسبق للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
يوم  البيماء  بالدار  املنعقد 
بنفس  واملسج6  31دجنبر2021 
تحث  27يناير2022  في  املدينة 

املراجع التالية:
 R E 2 0 2 2 0 0 0 6 7 7 4 1 3 6 0 ,
 OR5009/2022, Copie Archivée

n° 6671
قرر الشركاء ما يلي:

1 - الح6 املبكر للشركة
حمزة  السيد  املصفي  تعيين   -  2
التعر ف  لبطاقة  الحام6  الهبازي 

BE819537 الوطنية عدد
3 - تحديد مقر التصفية في الدار 
البيماء تجزئة الفتح الزنقة 1 رقم 8 

طر ق ازمور
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

10/02/2022 تحت رقم 812257.
550 P

OVER WORLD TRADING
شركة محدودة املسؤولية بشر ك 

وحيد
ررسمالها: 10.000 درهما 

مقرها االجتماعي: رقم 17 ساحة 
باستور بو لد الرقم 04 الطابق 

الرابع الدار البيماء 
السج6 التجاري عدد 217667

ح6 الشركة
العام  الجمع  محمر  بمقت�سى   
بالدار  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 
البيماء ‘في 30 ابر 6 2017 واملنعقد 

بمقرها االجتماعي تقرر ما يلي: 
الوحيد  املسير  استقالة  قبول 
االبراء  ومنحه  بومناد  سعيد  السيد 

التام عن ذلك.



6135 الجريدة الرسميةعدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) 

ح6 الشركة.  

بومناد  سعيد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

للشركة  االجتماعي  املقر  تعيين   

كمكان التصفية.

بالـمحكمة  القانوني  اإليداع  تم    

رقم  تحت  بالبيماء  التجار ة 

638713 بتار خ 03/07/2017.                                                      
 مقتطف وبيان 

551 P

  SLIMFORME

RC n° 316203 Casablanca

شركة ذات مسؤولية محدودة

عنوان مقرها االجتماعي 4 زنقة 

تماعروفت الطابق األر�سي بوركون 

الدار البيماء

قف6 التصفية

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املنعقد بالدار البيماء يوم 31 دجنبر 

2021   واملسج6 بنفس املدينة في27 

يناير 2022  تحث املراجع التالية:

 R E 2 0 2 2 0 0 0 3 7 9 4 1 3 5 ,

OR3094/2022 قرر جميع الشركاء 

ما يلي:

 1 - قف6 عملية و إجراءات الح6 

املبكر للشركة

مستندات  على  الحفاظ   -  2  

اشليح  ياسين  السيد  لدى  الشركة 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

عدد 16007

 17 رقم  البيماء  بالدار  الساكن 

و19 مجموعة جليلي زنقة مهدية حي 

السالم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

24/09/2019 تحت رقم 714664

552 P

 DARELMA
SARL AU

ررس املال: 500.000.00 درهم
املكتب املسج6: 20 شارع رشيدي 

20000 الدار البيماء.
RC : 108783
الح6 املبكر

االستثنائية  القرارات  محمر  في 
بتار خ 13 يوليو 2020 ، قرر املساهم 

الوحيد:
- الح6 املبكر للشركة وتصفيتها:

غر نو  جوليان  السيد  تعيين   -
JULIEN GUERINEAU املولود في 16 
ابر 6 1979 واملقيم في 3 زنقة دايات 
البيماء  الدار   CIL 20100- االفار 
 BE رقم  الوطنية  للبطاقة  حام6 

79203H كمصفى.
بيتو  انتهاء والية املدير بنجامين   -

BENJAMIN PETTEAU
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   3 في  البيماء  بالدار  التجار ة 

2022 تحت رقم 811252.
553 P

 STE ARBO-DAY
SARL

ا اوالد سعيد جماعة الظهرة سيدي 
حمادي الفقيه بن صالح .

رقم التقييد بالسج6 التجاري
351 

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  انشاء  تم   01-02-2022
تحم6  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
 STE ARBO-DAY  : التسمية 

SARL
جماعة  سعيد  اوالد  العنوان : 
بن  الفقيه  حمادي  سيدي  الظهرة 

صالح.
درهم   2000000 املــال  ررس 

مقسم الى 20000 حصة.
الغرض : االشغال الفالحية ؛

بيع ا االليات الفالحية ؛
اعمال البستنة والحراسة.

السنة املـالية : السنة امليالدية.
مدة الشركة: 99 سنة.

املسير : وليد الرحالي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  السبت  سوق  االبتدائية 

.251
1 C

STE VEPROSOLAIRE CHIME
العنوان : اكلموس مركز خنيفرة.

رقم التقييد بالسج6 التجاري 4235
بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  انشاء  تم   03-02-2022
تحم6  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
 VEPROSOLAIRE  : التسمية 

 CHIME
العنوان : اكلموس مركز خنيفرة.

ررس املــال : 100000 درهم 
الغرض : االشغال الفالحية ؛

بائع مواد كيماو ة بالتقسيط ؛
التجارة.

السنة املـالية : السنة امليالدية
مدة الشركة : 99 سنة
املسير : فاطمة قاسمي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية خنيفرة تحت رقم 98 تار خ 

08-03-2022
2 C

» DISTRA TRAVAUX «
شركـة محدودة املسؤولية 

ررسمالها 100.000.00 درهم
املقر االجتماعي: رقم 35، تجزئة 

النجد، الجديدة.
 رقم التقييد في السج6 التجاري:

19137
تأسيس شركـة

من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسج6   ،2022 فبراير   07 بتار خ 
إعداد  تم   ،2022 فبراير   08 بتار خ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية باملميزات التالية :
محدودة  شركـة   : الشركة  شك6 

املسؤولية.
 DISTRA«  : الشركة  تسمية 

»TRAVAUX

ألشغال  مقولة   : الشركة  غـرض 

و اشغال مختلفة ومختلف  الكهرباء 

العمليات التجار ة.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 35، 

تجزئة النجد، الجديدة.

في  املبلغ محدد   : ررسمال الشركة 

100.000.00 درهم مقسم إلى 1000 

 100.00 بقيمة  اجتماعية  حصة 

على  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشر كين كالتالي : 

- السيد ياسين جان : 500 حصة 

اجتماعية.

500 حصة   : - السيد سكو برحو 

اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 

بطر قة مشتركة ك6 من السيد ياسين 

جان و السيد سكو برحو.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  المبط  بكتابة  القانوني 

بتار خ  بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 

03 مارس 2022 تحت رقم 27569.
خالصة وبيان

3 C

STE PRESSE SILVER LINE
SARL AU

 RC 11115

 38 حي اللطف بني مالل 

االستثنائي  القرار  بمقت�سى 

تم   02/12/2020 بتار خ   للشركاء 

ما يلي :

طرف  من  حصة   600 تفو ت   -

السيد شد احمد الى السيدة معشار 

الشركة  بنفس  يمتلكها  التي  هودى 

بقيمة 100 دهم للحصة 

العجالت  بيع  نشاط  إضافة   -

بالتقسيط 

- تحيين القانون األسا�سي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 106 عدد  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

بتار خ 24/01/2022.

4 C
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 STE AMIRAL OUTILLAGE
 MAROC
SARL AU

العنوان : شارع املتنبي الحي الحسني 
رقم 296 بني مالل.

رقم التقييد بالسج6 التجاري
12527

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
ذات  شركة  انشاء  تم   26-01-2022
شر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد تحم6 الخصائص التالية :
 AMIRAL OUTILLAGE : التسمية

MAROC
الحي  املتنبي  شارع  العنوان : 

الحسني رقم 296 بني مالل
ررس املــال 100000. درهم مقسم 

الى 1000 حصة.
ومعدات  االليات  بيع  الغرض : 
التجهيز  واليات   – الصناعي  اإلنتاج 
– االشغال العامة و البناء-التجارة - 

االستيراد.
السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة
املسير و الشر ك الوحيد  : فاطمة 

الناصري 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 258 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تار خ 09-03-2022.
5 C

 BELLAGHOU ELECTRIQUE
SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشر ك وحيد
ررسمالها 10.000.00 درهم

مقرها : حي الوحدة رقم 5451
- الداخلة -
 تأسيـــس

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
القانون  إحداث  تم   ،14/12/2021
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشر ك وحيد.
 BELLAGHOU  : /-التسميــة 
 ELECTRIQUE SARL A ASSOCIE

UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشر ك وحيد

الهــدف :

داخ6  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب رو خارجه لحسابها الخاص رو 

لحساب الغير إلى : 

تركيب   ، تصدير   - استيراد 

خدمة  تقديم  الكهربائية،  األنظمة 

في  الكهربائية  املعدات  تشغي6 

املباني، ربط التركيبات ذات توتر عالي 

اجهزة  الحواسيب،  الهواتف،   ( جدا 

اإلنذار(.

العمليات  جميع  كذلك 

لها  التي  املالية  التجار ة،  الصناعية، 

عالقة مباشرة رو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 

املقر االجتماعي : حي الوحدة رقم 

5451 - الداخلة.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي

ررس املـال : حدد ررس املال في مبلغ 

10.000.00 درهم مقسم على 1000 

للواحـد  درهم،   100 فئة  من  حصة 

لفائدة الشر ك الوحيد: حسن بالغو 

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

الشر ك الوحيد: حسن بالغو

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع   II

لواليـة  االبتدائية  باملحكمـة  القانـونـي 

 ، الذهب  وادي   - الداخلة  جهـة 

 21/12/2021 يـوم  الداخلـة  بمدينـة 

السج6   2114/2021 عـدد  تحـت 

التجاري رقم 20221.
للنشر والبيان

6 C

ARH BEAUTE CENTRE
SNC

شـركـة التمامن

ررسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي االم6 بلوك رقم 2 رقم 

 17

- الداخلة -

 تأسيـــس
بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إحداث  تم   ،  08/12/2021

األسا�سي لشـركـة التمامن.

 ARH BEAUTE  : التسميــة 

CENTRE SNC شـركـة التمامن.

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  رو  املغرب  داخ6 

الخاص رو لحساب الغير إلى : 

مجال  في  مختلفة  خدمات 

التجمي6 و الحالقة التجميلية.

بالبشرة،  العناية  منتوجات  إنتاج 

الشعر والجسم.

لتعليم  دولية  مدرسة  انشاء 

الحالقة والتجمي6 واملكياج.

العمليات  جميع  كذلك 

لها  التي  املالية  التجار ة،  الصناعية، 

عالقة مباشرة رو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 

بلوك  االم6  حي   : االجتماعي  املقر 
رقم 2 رقم 17 - الداخلة.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي

في  املال  ررس  حدد   : املـال  ررس 

مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 

درهم،   100 فئة  من  حصة   1000

للواحـد لفائدة الشركاء: 

رقية افغان 900 حصة

هند افغان 100 حصة

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيدة : رقية افغان

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 
لواليـة  االبتدائية  باملحكمـة  القانـونـي 
 ، الذهب  وادي   - الداخلة  جهـة 
 10/12/2021 يـوم  الداخلـة  بمدينـة 
السج6   2006/2021 عـدد  تحـت 

التجاري رقم 20045.
للنشر والبيان

7 C

ANZI DAK TRAVAUX
SARL

 شـركـة ذات مسؤولية محدودة
ررسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي الحسني رقم 1022 شارع 
االندلس 
- الداخلة -
 تأسيـــس

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،  02/12/2021
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.
 ANZI DAK  : التسميــة 

TRAVAUX SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدودة

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحسابها  خارجه  رو  املغرب  داخ6 

الخاص رو لحساب الغير إلى : 
واألجهزة  املكاتب  ولوازم  تأثيث 

املعلوماتية.
مكتبة.

املعلوماتية  األجهزة  صيانة 
واصالحها، تركيب الشبكات واملواقع 

االلكترونية، الطباعة الرقمية ...
العمليات  جميع  كذلك 
لها  التي  املالية  التجار ة،  الصناعية، 
عالقة مباشرة رو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي.
الحسني حي   : االجتماعي   املقر 
رقم 1022 شارع االندلس - الداخلة.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املــدة 
التأسيس النهائـي.

في  املال  ررس  حدد   : املـال  ررس 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،   100 فئة  من  حصة   1000

للواحـد لفائدة الشركاء : 
امباركي علي 500 حصة ؛
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خالد مكرادي 500 حصة.
التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

الشر ك : امباركي علي.
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع   II
لواليـة  االبتدائية  باملحكمـة  القانـونـي 
جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 
تحـت   10/12/2021 يـوم  الداخلـة 
التجاري  السج6   2008/2021 عـدد 

رقم 20047.
للنشر والبيان

8 C

STE RED DAKHLA
 SARL

 شـركـة ذات مسؤولية محدودة
ررسمالها 100.000.00 درهم
مقرها : حي الوحدة رقم 420 

- الداخلة -
تأسيـــس

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،  02/12/2021
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.
 STE RED DAKHLA  : التسميــة 

 SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدودة

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحسابها  خارجه  رو  املغرب  داخ6 

الخاص رو لحساب الغير إلى : 
استيراد وتصدير ، خلق الشركات، 

شراء وبيع، تجارة عامة .
التجار ة، اإلدار ة  تسيير االعمال 

التجار ة.
املؤتمرات  املعارض،  تنظيم 

والندوات و معارض الكتب.
العمليات  جميع  كذلك 
لها  التي  املالية  التجار ة،  الصناعية، 
عالقة مباشرة رو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 
املقر االجتماعي : حي الوحدة رقم 

420 - الداخلة.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املــدة 
التأسيس النهائـي

في  املال  ررس  حدد   : املـال  ررس 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،   100 فئة  من  حصة   1000

للواحـد لفائدة الشركاء : 
رضوان لعوي�سي 500 حصة

محمد اكحش 500 حصة
التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

الشر ك : رضوان لعوي�سي
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 
لواليـة  االبتدائية  باملحكمـة  القانـونـي 
جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 
تحـت   10/12/2021 يـوم  الداخلـة 
التجاري  السج6   2009/2021 عـدد 

رقم 20049.
للنشر والبيان

9 C

 SAI PESCA SARL A ASSOCIE
UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشر ك وحيد

ررسمالها 10.000.00 درهم
 مقرها : حي الوحدة بلوك 60 رقم 37

- الداخلة -
تأسيـــس

بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،12/08/2021
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشر ك وحيد.
 SAI PESCA SARL A  : التسميــة 

ASSOCIE UNIQUE
محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشر ك وحيد
سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحسابها  خارجه  رو  املغرب  داخ6 

الخاص رو لحساب الغير إلى : 
الصيد البحري، تسو ق، استيراد 
البحر،  منتوجات  جميع  وتصدير 

مسمكة.

العمليات  جميع  كذلك 

التي  املالية  التجار ة،  الصناعية، 

مباشرة  غير  رو  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإلجتماعي. 

املقر االجتماعي : حي الوحدة بلوك 

60 رقم 37 - الداخلة.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي.

ررس املـال : حدد ررس املال في مبلغ 

10.000.00 درهم مقسم على 1000 

للواحـد  درهم،   100 فئة  من  حصة 

امبارك  الوحيد:  الشر ك  لفائدة 

ساعي 

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

الشر ك الوحيد : امبارك ساعي.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 

لواليـة  االبتدائية  باملحكمـة  القانـونـي 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   03/09/2021 يـوم  الداخلـة 
التجاري  السج6   1487/2021 عـدد 

رقم 19287.
للنشر والبيان

10 C

 SADE-X SARL A ASSOCIE

 UNIQUE
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشر ك وحيد

ررسمالها 100.000.00 درهم

 مقرها : حي الرحمة رقم 03 

- الداخلة -

 تأسيـــس:
بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،28/12/2021

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشر ك وحيد.

 SADE-X SARL A  : التسميــة 

ذات  شـركـة   ASSOCIE UNIQUE

مسؤولية محدودة لشر ك وحيد

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  رو  املغرب  داخ6 

الخاص رو لحساب الغير إلى : 

النق6،  حمالة  االستقبال، 

والنظافة.  املنزلي  التدبير  الحراسة، 

خدمات  تقديم  التغذية،  املطاعم، 

القهوة واملميفات والنوادل، معدات 

النظافة  منتجات  متنوعة،  ولوازم 

واملنزلية، تجهيز املكاتب، تجهيز وتهيئة 

العقارات )مطعم ، فندق ، كافيتريا ، 

فماءات  تجهيز  إلخ(،  مخيم،   ، نزل 

تجهيز  األلعاب،  وقاعات  لأللعاب 

مختلفة.  اشغال  عائلية،  فماءات 

خدمات  ومعلوماتية،  تقنية  خدمات 

التنظيم والترفيه للمناسبات، اشغال 

املباني  اشغال  و  املدنية  الهندسة 

السكنية، االشغال الصناعية. رعمال 

الكهرباء  اشغال  العامة،  الحفر 

املتوسط    املنخفض،  التوتر  ذات 

اكة،  السب البناء،  اشغال  والعالي، 

األنابيب، رعمال الخرسانة، خدمات 

لة،  الجوا الهواتف  ومعدات  النق6 

الفوتوغرافي، التصو ر   خدمات 

الفيديو والتركيب، خدمات البرمجة.

العمليات  جميع  كذلك 

لها  التي  املالية  التجار ة،  الصناعية، 

عالقة مباشرة رو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 

املقر االجتماعي : حي الرحمة رقم 

03 - الداخلة.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي.
في  املال  ررس  حدد   : املـال  ررس 

مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 

درهم،   100 فئة  من  حصة   1000

الوحيدة:  الشر كة  لفائدة  للواحـد 

خربوش الفايزة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

الشر كة الوحيدة : خربوش الفايزة

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.
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اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 

لواليـة  االبتدائية  باملحكمـة  القانـونـي 

جهـة الداخلة - وادي الذهب ، بمدينـة 

تحـت   14/01/2022 يـوم  الداخلـة 

عـدد 39/2022 السج6 التجاري رقم 

.20435
للنشر والبيان

11 C

 WAHATE EL JANOUB

MEDIA PRESS

SNC

شـركـة التمامن

ررسمالها 10.000.00 درهم

مقرها : 507-1 زنقة واد املخازن 

- الداخلة -

تأسيـــس
بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إحداث  تم   ،07/07/2021

األسا�سي لشـركـة التمامن.

 WAHATE EL  : التسميــة 

JANOUB MEDIA PRESS SNC

شـركـة التمامن.

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  رو  املغرب  داخ6 

الخاص رو لحساب الغير إلى : 

الصحافة، نشر الصحف اليومية 

واإلعالنية  اإلعالمية  واملجالت 

واألخبار املتنوعة.

إعالمي  الكتروني  موقع  إنشاء 

وإعالني - بيع وشراء مختلف اللوازم 

واألجهزة املعلوماتية.

األدوات  جميع  وبيع  مكتبة 

 - متنوعة  خدمات  تقديم   - املكتبية 

تحر ر مختلف العقود.

العمليات  جميع  كذلك 

لها  التي  املالية  التجار ة،  الصناعية، 

عالقة مباشرة رو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي.

املقر االجتماعي : 1-507 زنقة واد 

املخازن - الداخلة.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي.

ررس املـال : حدد ررس املال في مبلغ 

10.000.00 درهم مقسم على 1000 

للواحـد  درهم،   10 فئة  من  حصة 

لفائدة الشركاء : 

 950 هو دي  الحبيب  محمد 

حصة

محمد فاض6 حمنة 50 حصة

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

الشر ك : محمد الحبيب هو دي

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 

لواليـة  االبتدائية  باملحكمـة  القانـونـي 

 ، الذهب  وادي   - الداخلة  جهـة 

 03/08/2021 يـوم  الداخلـة  بمدينـة 

السج6   1354/2021 عـدد  تحـت 

التجاري رقم 19039.
للنشر والبيان

12 C

BAYT ARIADI

 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة

ررسمالها 10.000.00 درهم

مقرها : حي النهمة 1 شارع سعد بن 

ابي وقاص بلوك 2 رقم 37 

- الداخلة -

تأسيـــس
بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إحداث  تم   ،  24/05/2021

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

 BAYT ARIADI SARL : التسميــة

شـركـة ذات مسؤولية محدودة.

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  رو  املغرب  داخ6 

الخاص رو لحساب الغير إلى :

البث املباشر للمبار ات الر اضية 

في مختلف الر اضات.

املبار ات  جميع  وتتبع  البث 

واالخبار الر اضية الوطنية والدولية.

إعالنات التسو ق واإلشهارات.

بجميع  والتسيير  مشاركة  خلق، 

لها  التي  الشركات  جميع  في  اشكاله 

عالقة مباشرة او غير مباشرة بهدف 

الشركة.

السيارات  جميع  كراء  او  اقتناء 

لنق6 األشخاص والبمائع.

العمليات  جميع  كذلك 

لها  التي  املالية  التجار ة،  الصناعية، 

عالقة مباشرة رو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 

 1 النهمة  حي   : االجتماعي  املقر 

شارع سعد بن ابي وقاص بلوك 2 رقم 

37 - الداخلة.

تار خ  من  ابتداء  سنة   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي.

ررس املـال : حدد ررس املال في مبلغ 

 100 على  مقسم  درهم   10.000.00

للواحـد  درهم،   100 فئة  من  حصة 

لفائدة الشركاء : 

املصطفى برشاوي 50 حصة

سعدية املفم6 50 حصة

الشركـة  تسييـر  عهـد   : التسييـر 

 : للشر كين  املشترك  باالمماء 

املصطفى برشاوي

سعدية املفم6 

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

ك6  من  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع   II

لواليـة  االبتدائية  باملحكمـة  القانـونـي 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 

تحـت   28/06/2021 يـوم  الداخلـة 

التجاري  السج6   1137/2021 عـدد 

رقم 18731.
للنشر والبيان

13 C

STE
 FARM LINK FOR 

 ÉQUIPEMENTS & SERVICES
SARL

العنوان : الحي االداري تجزئة 
العثمانية الطابق الثالث بني مالل .

رقم التقييد بالسج6 التجاري
12469

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  انشاء  تم   05-12-2021
تحم6  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
 Farm Link for التسمية  : 

Équipements & Services SARL
تجزئة  االداري  الحي  العنوان : 

العثمانية الطابق الثالث بني مالل.
ررس املــال : 100000 درهم.

الغرض : االستيراد والتصدير ؛
االليات  و  التجهيزات  في  التجارة 

الفالحية ؛
السنة املـالية : السنة امليالدية

مدة الشركة: 99 سنة
املسير : عصام عبيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 205 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تار خ 22-02-2022.
14 C

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BAYT AL KHALIJ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
BAYT AL KHALIJ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 



6139 الجريدة الرسميةعدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

19855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 نونبر   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAYT  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

. AL KHALIJ

تشغي6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تشغي6  فندقية,  وحدة  وادارة 

وإنشاء وإدارة املعسكرات واملوتيالت 

والبناغ6.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 73000  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : �سي  بن  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد بن �سي عنوانه)ا( حي 

موالي رشيد عمارة بن �سي عمارة 04 

73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد بن �سي عنوانه)ا( حي 

موالي رشيد عمارة بن �سي عمارة 04 

73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نونبر 2021 تحت رقم 1888.

1I

cabinet jdaini

ELYAHYAFILS TRANSPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc

 ELYAHYAFILS TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 

وليلي تجزئة يعقوبي 3 سيدي 
سليمان بركان - 63300 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
8269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ELYAHYAFILS TRANSPORT
*نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع بدون مرافق.
22 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
وليلي تجزئة يعقوبي 3 سيدي سليمان 

بركان - 63300 بركان املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ياسين  اليحياوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اليحياوي ياسين عنوانه)ا( 
حي   69 رقم  الذهبي  املنصور  زنقة 

الحسني بركان 63300 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اليحياوي ياسين عنوانه)ا( 
حي   69 رقم  الذهبي  املنصور  زنقة 
الحسني بركان 63300 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتار خ  ببركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 57/2022.
2I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KAMEL KITCHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
KAMEL KITCHEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

موالي رشيد شارع محمد 5 عمارة 
االنصاري رقم 03 - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

20779
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KAMEL KITCHEN
إنشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإدارة وتشغي6 مطعم.
- تجهيز املنتجات الغذائية

املتعلقة  األنشطة  ممارسة   -
والحلو ات  واملعجنات  باملخابز 

واملطاعم ؛
- مطعم متنق6 باملركبة ؛.

عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
رشيد شارع محمد 5 عمارة االنصاري 

رقم 03 - 73000 الداخلة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 LEERS MICHAEL السيد 
 100 بقيمة  PHILIPPE : 500 حصة 

درهم للحصة .
 500  : بخة  الحق  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 LEERS MICHAEL السيد 
 -  1050 PHILIPPE عنوانه)ا( بلجيكا 

بلجيكا.
عنوانه)ا(  بخة  الحق  عبد  السيد 
حي موالي رشيد شارع محمد 5 عمارة 
الداخلة   73000  03 رقم  االنصاري 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 LEERS MICHAEL السيد 
 -  1050 PHILIPPE عنوانه)ا( بلجيكا 

بلجيكا
عنوانه)ا(  بخة  الحق  عبد  السيد 
حي موالي رشيد شارع محمد 5 عمارة 

االنصاري رقم 03 73000   
الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت رقم 297/2022.

3I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OUEDAK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
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OUEDAK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2086 
الطابق الثاني رقم 1 شارع عمار اه6 
سيدس براهيم حي السالم - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
19495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OUEDAK
تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسماك بالجملة.
باالستيراد  يقوم  رسماك  تاجر   -

والتصدير ؛
- تسو ق جميع منتجات املأكوالت 
ومعالجتها  وتجميدها  البحر ة 

وتصديرها ؛.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 2086 
الطابق الثاني رقم 1 شارع عمار اه6 
 73000  - سيدس براهيم حي السالم 

الداخلة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
العينين  ماء  الهيبة  احمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العينين  ماء  الهيبة  احمد  السيد 
عنوانه)ا( العمارات الحمر زنقة ايك 

رقم 278 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العينين  ماء  الهيبة  احمد  السيد 
عنوانه)ا( العمارات الحمر زنقة ايك 

رقم 278 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
رقم  تحت   2021 ركتوبر   11

.1630/2021
4I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MER ET DESERT EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
MER ET DESERT EVENTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

العركوب رقم 718-01 - 73000 
الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.6511
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 يناير 2022 تمت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
فندقية.  وحدة  وإدارة  -تشغي6 
املعسكرات  وإدارة  وإنشاء  -تشغي6 

والنزل واملوتيالت والبناغ6. 
ومطعم.  مقهى  وإدارة  -تشغي6 

ر اضة مائية. 
-إنشاء وإدارة وتشغي6 واستئجار 
املمتلكات  جميع  وحيازة  وقيادة 
للسياحة  املنقولة  وغير  املنقولة 

وجميع وحدات اإليواء السياحي. 
والتشييد  والتشغي6  -اإلدارة 
الفندقية  الوحدات  في  واالستثمار 

واألنشطة السياحية..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت رقم 314/2022.
5I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AFRICA BEACH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
AFRICA BEACH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة رقم 735 - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
20807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. AFRICA BEACH
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسيير فندق.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة   73000 -  735 الوحدة رقم 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اخساس  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اخساس  احمد  السيد 
 73000  735 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اخساس  احمد  السيد 
 73000  735 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت رقم 315/2022.
6I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ASMAK NABIH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
ASMAK NABIH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية رقم 36 - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
20919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ASMAK NABIH
تخز ن   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  وتسو ق  ومعالجة  وتجميد 

منتجات املأكوالت البحر ة.
- تجهيز وتعليب االسماك..
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املنطقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصناعية رقم 36 - 73000 الداخلة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الفرواح  الخالق  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفرواح  الخالق  عبد  السيد 
 07 عمارة   192 مجموعة  عنوانه)ا( 

الشقة 01 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفرواح  الخالق  عبد  السيد 
 07 عمارة   192 مجموعة  عنوانه)ا( 

الشقة 01 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 383/2022.
7I

MAITRISECONSULTING

لكمرسيال اريج
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC
لكمرسيال ار ج شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
18رقم 32 آم6 1 الدارالبيماء - 

20000 الدارالبيماء املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.00000

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2011 نونبر   02 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الشر ك الوحيد لكمرسيال ار ج مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
18رقم  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 
 20000  - الدارالبيماء   1 آم6   32
 :  : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيماء 

انعدام املبيعات.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الدارالبيماء   1 آم6   32 18رقم 

20000 الدارالبيماء املغرب. 
و عين:

و  الخولي  محمد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( زنقة الدردون طابق 1 شقة 
 20000 البيماء  الدار  الجيروند   4
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيماء 

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: زنقة 18رقم 32 آم6 1 الدارالبيماء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يناير 2012 تحت رقم 49938.
8I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 LES HUITRES DE PASCALE
LORCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 LES HUITRES DE PASCALE
LORCY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي واد 

الشياف رقم 280 - 73000 الداخلة 
املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.2069
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تحو 6  تم   2020 نونبر   03 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»حي واد الشياف رقم 280 - 73000 
الداخلة املغرب« إلى »حي الوحدة 03 
شارع الطاح الطابق االول رقم 3100 

- 73000 الداخلة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نونبر 2020 تحت رقم 1052.
9I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KOY BTP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
KOY BTP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
الخير حي موالي رشيد رقم 06 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
21029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KOY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BTP
رعمال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة رو بناء ؛
- لوازم ومعدات متنوعة ؛

- األعمال اإلنشائية العامة وحفر 
اآلبار.

املدنية واملباني  الهندسة  - رعمال 
الحفر  ورعمال  والصناعية  السكنية 
والطرق  الصحي  والصرف  العامة 
والطرق  املختلفة  والشبكات 
وإمدادات املياه والكهرباء والهاتف ؛.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  06 رقم  رشيد  موالي  حي  الخير 

73000 الداخلة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ينجا  الخطاط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ينجا  الخطاط  السيد 
 73000  710 رقم  رشيد  موالي  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ينجا  الخطاط  السيد 
 73000  710 رقم  رشيد  موالي  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 458/2022.
10I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 CENTRE D›AFFAIRE
DAKHLA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 CENTRE D›AFFAIRE DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 720-01 - 73000 
الداخلة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

9331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2016 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CENTRE D’AFFAIRE DAKHLA

صياغة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقود الخاصة.

- تأجير مكاتب مجهزة.

- إدارة البريد واملواعيد..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 73000  -  01-720 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : التيجر  بوشتى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  التيجر  بوشتى  السيد 

شارع العركوب رقم 01-718 73000 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حميدة  مجدة  السيدة 

شارع العركوب رقم 718-01 73000 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2016 تحت رقم 778.

11I

MON COMPTABLE SARL

G4 INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة ، 60000، 

وجدة املغرب
G4 INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 458 
تجزئة املشيور طر ق عين بني مطهر 
واد الناشف - 60000 وجدة املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.34183
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العموري  )ة( يحيى  تفو ت السيد 
رص6  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
مارس   08 بتار خ  العموري  بنيونس 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   11 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 862.
12I

MON COMPTABLE SARL

G4 INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 الشك6 القانوني للشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة ، 60000، 

وجدة املغرب
G4 INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي قطعة 

458 تجزئة املشيور طر ق عين بني 
مطهر - 60000 وجدة .

تحو 6 الشك6 القانوني للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.34183
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

2022 تم تحو 6  08 مارس  في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشك6 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 862.

13I

فيدوفاك

STE Everest Trad
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

فيدوفاك
6 شــارع لال رسمــاء املدينة الجديدة 

فـــاس ، 30000، فــــــاس املــغــرب
STE Everest Trad شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 4 
تجزئة األنس حي الوفاق - 30050 

فاس املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.49661

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE Everest Trad ح6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
4 تجزئة األنس حي الوفاق - 30050 
حالت  ملشاك6  نتيجة  املغرب  فاس 

دون انجاز املشروع .
و عين:

و  بنيحيى  سعيد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 162 تجزئة كاليفورنيا 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30040

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 4 رقم  وفي   2022 مارس   01 بتار خ 
 30050  - الوفاق  حي  األنس  تجزئة 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   10 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1292.

14I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAHAB PLAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
DAHAB PLAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الرباط حي املطار - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
10149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2017 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DAHAB PLAGE
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسيير فندق.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة   73000  - املطار  الرباط حي 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : �سي  بن  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  �سي  بن  الحسن  السيد 

�سي  بن  عمارة  رشيد  موالي  حي 

73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  �سي  بن  الحسن  السيد 

�سي  بن  عمارة  رشيد  موالي  حي 

73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

مارس 2017 تحت رقم 193.

15I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BRIQUE AL JANOUB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

BRIQUE AL JANOUB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الرحيم بوعبيد زنقة الجديدة رقم 

22 - 73000 الداخلة املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.3839

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2014 فبراير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بن  الحسن  )ة(  السيد  تفو ت 

من  اجتماعية  حصة   300 �سي 

السيد  لفائدة  حصة   1.000 رص6 

فبراير   17 بتار خ  �سي  بن  محمد  )ة( 

.2014

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 19 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2014 تحت رقم 103/2014.
16I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BRIQUE AL JANOUB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 الشك6 القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
BRIQUE AL JANOUB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي شارع عبد 
الرحيم بوعبيد زنقة الجديدة رقم 

22 - 73000 الداخلة .
تحو 6 الشك6 القانوني للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.3839
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2014 تم تحو 6  17 فبراير  املؤرخ في 
القانوني للشركة من »شركة  الشك6 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2014 تحت رقم 103/2014.
17I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BRIQUE AL JANOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممث6 قانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
BRIQUE AL JANOUB »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع عبد 
الرحيم بوعبيد زنقة الجديدة رقم 

22 - 73000 الداخلة املغرب.
»تعيين ممث6 قانوني للشركة«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.3839

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وتبعا   2014 فبراير   17 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لتعيين 

املمث6)ين( القانوني)ين(: 
- بن �سي الحسن
- بن �سي محمد

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   
مقرها  الكائن  الوحيد  الشر ك  ذات 

اإلجتماعي ب: - - - -
عند  التجاري  السج6  رقم 

االقتماء: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2014 تحت رقم 103/2014.

18I

STE CISS SARL

BILAL & ZINEB VIP FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكتب 7 زنقة رقم 399 الطابق 
التاني تجزئة جنة الز تون 1 بن 

سودة فاس مكاتب ابراهيم مبعوت، 
30000، فاس املغرب

 BILAL & ZINEB VIP FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 8 
شارع رقم 399 الطابق الثاني تجزئة 

جنة الز تون 1 بنسودة فاس - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71757

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BILAL : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. & ZINEB VIP FOODS
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقديم الوجبات .
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق   399 رقم  شارع   8
فاس  بنسودة   1 الز تون  جنة  تجزئة 

- 30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : بوجفنة  ز نب  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : نعمان  بالل  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نعمان  بالل  السيد 
فاس  ب  النرجس  املوز  زنقة   13 رقم 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  بوجفنة  ز نب  السيدة 
 13 رقم  املوز  زنقة  السالم  شارع 

النرجس فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نعمان  بالل  السيد 
فاس  ب  النرجس  املوز  زنقة   13 رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   10 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1281.
19I

HTA CONSEIL

FRESH H&B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محمد الخامس و شارع 

رلبير األول مبنى محمد الخامس 
املدخ6 ›ب‹ الطابق الثالث املكتب 
304 -، 20060، الدار البيماء 
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املغرب
FRESH H&B شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني ، الطابق 11 ، مكتب 
رقم 32 - 20370 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536661
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FRESH : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.H&B
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املكمالت  التجمي6،  املنتجات و سلع 
الر اضية  املالبس  و  الغذائية 

واالستيراد والتصدير .
عنوان املقر االجتماعي : 59 شارع 
الزرقطوني ، الطابق 11 ، مكتب رقم 

32 - 20370 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   200  : عنفر  عمر  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة لطيفة عبد الفتاح : 200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
200 حصة   : بولنوار  منير  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 200  : شاكيري  توفيق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200  : شاكيري  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 18 عنوانه)ا(  عنفر  عمر  السيد 
إقامة بارك طابق 1 شقة 1 الدرج س 

املحمدية 28810 املحمدية املغرب.

السيد يوسف شاكيري عنوانه)ا( 
 34741 األمر كية  املتحدة  الواليات 

فلور دا الواليات املتحدة األمر كية.
عنوانه)ا(  شاكيري  توفيق  السيد 
ف   71 رقم  املركز  يخلف  بني  تجزئة 
 28810 املحمدية  يخلف  بني  ب 

املحمدية املغرب.
عنوانه)ا(  بولنوار  منير  السيد 

فرنسا 31000 تولوز فرنسا.
الفتاح  عبد  لطيفة  السيدة 
عمارة   9 زنقة  مازوال  حي  عنوانه)ا( 
32 شقة 1 حح 20230 الدار البيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 18 عنوانه)ا(  عنفر  عمر  السيد 
إقامة بارك طابق 1 شقة 1 الدرج س 

املحمدية 28810 املحمدية املغرب
السيد يوسف شاكيري عنوانه)ا( 
 34741 األمر كية  املتحدة  الواليات 

فلور دا الواليات املتحدة األمر كية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818060.
20I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BERMING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
BERMING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الوفاق رقم س 123 - 70000 

العيون املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.6613
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  09 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»اقامة الوفاق رقم س 123 - 70000 
التون�سي  إلى »حي ام  العيون املغرب« 
رقم 119 - 73000 الداخلة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 695/2022.
21I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

POLUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC
POLUX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بناية 26 
ب, مبنى �سي 2,الطابق االول,املنطقة 

الحرة بطنجة - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. POLUX
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملواد  املنتجات  جميع  وتصدير 
واملواد  واألدوات  واملستلزمات 
و  واإللكترونية  الكهربائية  واملعدات 

االعالميات..
عنوان املقر االجتماعي : بناية 26 
ب, مبنى �سي 2,الطابق االول,املنطقة 
طنجة   90000  - بطنجة  الحرة 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 RUBIN VARELA السيد 
 FRANCISCO JAVIER : 1.000

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 RUBIN VARELA السيد 
عنوانه)ا(   FRANCISCO JAVIER
تاشفين,اقامة  ابن  يوسف  شارع   15
�سي  ,شقة  السابع  مايكسبا,الطابق 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 RUBIN VARELA السيد 
عنوانه)ا(   FRANCISCO JAVIER
تاشفين,اقامة  ابن  يوسف  شارع   15
�سي  ,شقة  السابع  مايكسبا,الطابق 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252032.
22I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 SOCIETE
 D›AMENAGEMENT

MINIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع مور تانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

 SOCIETE D›AMENAGEMENT
MINIER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 II وعنوان مقرها اإلجتماعي الكوخ

رقم 19 حي الر اض - 20000 الرباط 
املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.123985
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 02 دجنبر 2021 تم تحو 6 
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من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - الر اض  حي   19 رقم   II »الكوخ 
»درب  إلى  املغرب«  الرباط   20000
حي   1 ب  الثاني  الطابق  العرعار 
 40000  - الحوز  اور ر  ايت  موازرن 

مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133985.
23I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KANATA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع مور تانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
KANATA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

مور تانيا صندوق البريد 2609 - 
40000 مراكش املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.103199
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 ركتوبر 2021 تم تحو 6 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
البريد  صندوق  مور تانيا  شارع   57«
إلى  - 40000 مراكش املغرب«   2609
 16 »درب العرعار الطابق االول رقم 
حي موازرن ايت اور ر الحوز - 40000 

مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133979.
24I

CABINET RAMI EXPERTISE

POLY CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

POLY CALL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم 11 الطابق األول العمارة 3 
مكاتب املثلث الذهبي زنقة اللة 

رمينة شارع عالل ابن عبد هللا فاس 
- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 POLY  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.CALL
مشغ6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مركز االتصال الهاتفي.
املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 3 العمارة  األول  الطابق   11 رقم 
اللة  زنقة  الذهبي  املثلث  مكاتب 
رمينة شارع عالل ابن عبد هللا فاس 

- 30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   34  : دلي6  شفاعي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   33  : يونس  غراس  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   33  : مجيد  غراس  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  دلي6  شفاعي  السيد 
بيسانكون   25000 الحر ة  شارع   2

فرنسا 25000 - فرنسا.
عنوانه)ا(  يونس  غراس  السيد 
الفرح  حي  مصمودة  زنقة   6 رقم 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  مجيد  غراس  السيد 
رقم 6 زنقة مصمودة شارع ابن األثير 

حي الفرح 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  دلي6  شفاعي  السيد 
بيسانكون   25000 الحر ة  شارع   2

فرنسا 25000 - فرنسا
عنوانه)ا(  يونس  غراس  السيد 
الفرح  حي  مصمودة  زنقة   6 رقم 

30000 فاس املغرب
عنوانه)ا(  مجيد  غراس  السيد 
رقم 6 زنقة مصمودة شارع ابن األثير 

حي الفرح 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1430.
25I

marrakech externalisation

M & I SUCCESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
M & I SUCCESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
2، الطابق السفلي، عمارة مسجد 2، 
زنقة تهامي، كليز - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M & I : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.SUCCESS
-مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للراحة وحمام وللتخسيس
-امتياز التخسيس مع التكنولوجيا 

وسج6 حاف6
منتجات  جميع  وبيع  -شراء 
التجمي6  ومستحمرات  التجمي6 
محلًيا  وبيعها  الشخصية  والنظافة 

ودولًيا
التجمي6  ومواد  منتجات  -شراء 
وبيعها وترو جها وتوزيعها واستيرادها 

وتصديرها
وتوزيع  وترو ج  وبيع  -شراء 
واستيراد وتصدير املكمالت الغذائية 
واملنتجات  الطبية  والنباتات 

العمو ة
-استيراد وتصدير

-املشاركة املباشرة رو غير املباشرة 
للشركة في جميع املعامالت املالية رو 
املالية وفي جميع  رو األوراق  العقار ة 
املؤسسات التجار ة رو الصناعية التي 
قد تكون ذات صلة بغرض الشركة رو 

ري غرض مشابه رو ذي صلة.
عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
2، الطابق السفلي، عمارة مسجد 2، 
مراكش   40000  - كليز  تهامي،  زنقة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : امان  طاهر  بن  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : امان  طاهر  بن  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بن طاهر امان عنوانه)ا( 
اقامة النسيم فيال 16 تاركة 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 
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ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بن طاهر امان عنوانه)ا( 
اقامة النسيم فيال 16 تاركة 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134038.
26I

cabinet jdaini

BERKANE PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc

BERKANE PRINT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بكاي 
لهبي6 الطابق االول الشقة رقم 01 
حي الحسني بركان - 63300 بركان 

املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.7279
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  02 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
االول  الطابق  لهبي6  بكاي  »شارع 
 - بركان  الحسني  حي   01 رقم  الشقة 
 86 »رقم  إلى  املغرب«  بركان   63300
 - بركان  بوكراع  حي  مالك  امام  زنقة 

63300 بركان املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  ببركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 162/2022.
27I

N2M CONSEIL-SARL

BIMUS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BIMUS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة رقم 257 سلوان - 62000 
الناضور املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.23499

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مصطفى  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   500 الطالبي 
السيد  لفائدة  حصة   1.000 رص6 
)ة( مصطفى الغازي بتار خ 07 مارس 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 436.
28I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

META BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب
META BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 194 
تجزئة املسيرة الريش - 52400 

الريش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

3135
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 META : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. BUSINESS
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  تطو ر  و  تور د  و  املختلفة 

الصناعية.
 194  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52400  - الريش  املسيرة  تجزئة 

الريش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ملهوني صالح : 600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد كساب محمد : 200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 200  : مصطفى  ملهوني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  صالح  ملهوني  السيد 
الريش   52400 العباس  ايت  قصر 

املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  كساب  السيد 
بلوك  العربي  املغرب  الشقة   19 رقم 

س 14 14000 القنيطرة املغرب.
السيد ملهوني مصطفى عنوانه)ا( 
تجزئة املدوز رقم 95 زنقة بوعرفة حي 

واد الدهب 12000 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صالح  ملهوني  السيد 
الريش   52400 العباس  ايت  قصر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بميدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 85.
29I

N2M CONSEIL-SARL

BANGARDA GMBH PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 BANGARDA GMBH PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املطار الو 27 تجزئة رقم 55-54 - 

62000 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
23795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BANGARDA GMBH PRIVE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التعليم املستمر املناولة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  54-55 رقم  تجزئة   27 الو  املطار 

62000 الناضور املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بنغردة  الحبيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنغردة  الحبيب  السيد 

املانيا 44135 دورتموند املانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنغردة  الحبيب  السيد 

املانيا 44135 دورتموند املانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 08 مارس 

2022 تحت رقم 383.
30I
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE ATTALHA SPORTIVE
DES ARTS DE COMBATS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE ATTALHA SPORTIVE DES
ARTS DE COMBATS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النجاح 
شارع مكة رقم 06 السمارة - 72000 

السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
1989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 ATTALHA SPORTIVE DES ARTS

.DE COMBATS
االنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الر اضية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النجاح شارع مكة رقم 06 السمارة - 

72000 السمارة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : قوطيط  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قوطيط  حسن  السيد 

 20 رقم  التهالي  عبدالرحمان  زنقة 

السمارة 72000 السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قوطيط  احمد  السيد 

 20 رقم  التهالي  عبدالرحمان  زنقة 

السمارة 72000 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة بتار خ 15 يوليوز 

2020 تحت رقم 107/2020.

31I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

STAWIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسمال الشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب

STAWIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 

والي6 كرس تعاللين - 25400 الريش 

املغرب.

رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.2215

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 مارس   07 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 

من  ري  درهم«   1.500.000«

 1.600.000« إلى  درهم«   100.000«

حصص  تقديم   : طر ق  عن  درهم« 

نقدية رو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   10 بتار خ  بميدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 79.

32I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

MSNCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
MSNCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 
طور التصفية(

 Centre وعنوان مقرها اإلجتماعي
 D‘affaires Ebusiness Lot 43B,
 Zone Franche d‘Exportation

 titre foncier N°6189 G Espace
 N°09 N°Box 43 Tanger 90000

طنجة املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.102353

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 فبراير   16 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 MSNCO الوحيد  الشر ك  ذات 
درهم   10.693 ررسمالها  مبلغ 
 Centre اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 D‘affaires Ebusiness Lot 43B,
 Zone Franche d‘Exportation
 titre foncier N°6189 G Espace
 N°09 N°Box 43 Tanger 90000
طنجة املغرب نتيجة ل : قرار الشر ك 

الوحيد.
 Centre التصفية ب  و حدد مقر 
 D‘affaires Ebusiness Lot 43B,
 Zone Franche d‘Exportation
 titre foncier N°6189 G Espace
 N°09 N°Box 43 Tanger 90000

طنجة املغرب. 
و عين:

البوطي  عبدالرحمان  السيد)ة( 
بولوني  جاليني  زنقة   66 عنوانه)ا(  و 
فرنسا  باريس   92100 بيالنكورت 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   16 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252006.

33I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

STAWIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب

STAWIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 

والي6 كرس تعاللين الريش - 52400 

الريش املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.2215

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 مارس   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

وعدا  ر�سى  )ة(  السيد  تفو ت 

160 حصة اجتماعية من رص6 500 

اوموش  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

موراد بتار خ 07 مارس 2022.

وعدا  حميد  )ة(  السيد  تفو ت 

170 حصة اجتماعية من رص6 500 

اوموش  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

موراد بتار خ 07 مارس 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   10 بتار خ  بميدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 79.

34I
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marrakech externalisation

GRS AUTO MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
GRS AUTO MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
2 على اليمين، الشقة رقم 6، زاو ة 
طارق ابن ز اد و ابن عائشة، اقامة 
اكسلسيور، مبنى رقم 18 - 40000 

مراكش املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.88081
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تحو 6  15 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الشقة  اليمين،  على   2 رقم  »مكتب 
ابن  و  ز اد  ابن  طارق  زاو ة   ،6 رقم 
عائشة، اقامة اكسلسيور، مبنى رقم 
إلى  املغرب«  مراكش   40000  -  18
»املح6 املتواجد في تجزئة الكرم، رقم 

18 - 40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133863.
35I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

GOLDRIN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

GOLDRIN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 مكرر, 

زنقة اوالد فر ج, شارع بير قاسم 
سوي�سي-الرباط - 10170 الرباط 

املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.100101

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 فبراير   21 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   GOLDRIN الوحيد  الشر ك 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
مقرها اإلجتماعي 32 مكرر, زنقة اوالد 
فر ج, شارع بير قاسم سوي�سي-الرباط 
 : ل  نتيجة  املغرب  الرباط   10170  -
رزمة  تبعات  بسبب  النشاط  تراجع 

كورونا.
و حدد مقر التصفية ب 32 مكرر, 
قاسم  بير  شارع  فر ج,  اوالد  زنقة 
الرباط   10170  - سوي�سي-الرباط 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عمر ادري�سي مسواك و 
عنوانه)ا( 282 زنقة جبالة السوي�سي 
املغرب  الرباط   10170 الرباط 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 123006.
36I

ADVOLIS

SAIDIA ENTERTAINMENT
إعالن متعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

 SAIDIA ENTERTAINMENT

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 85 شارع 

محمد الخامس - 60000 وجدة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.37325

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

عماد  اسهول  السيد  فوت  مايلي: 

100 حصة إجتماعية لفائدة السيدة 
بنيس فتحية . - فوت السيد اسهول 

يوسف 300 حصة إجتماعية لفائدة 

السيدة بنيس فتحية . - فوت السيد 

إجتماعية  حصة   100 علي  بغدادي 

 -  . فتحية  بنيس  السيدة  لفائدة 

فوت السيد بغدادي علي200 حصة 
الغماري  السيدة  لفائدة  إجتماعية 

سلمى.

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

العام  الجمع  رعماء  اتفق  مايلي: 

يوسف  اسهول  السيد  مغادرة  على 

منصبه  من  واستقالته  للشركة 
الغماري  السيدة  وتسمية  كمسير 

للشركة  وحيدة  كمسيرة  سلمى 

لتسير  الصالحيات  كام6  وإعطائها 

غير  ملدة  وذلك  الشركة  وتمثي6 

محدودة

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

العام  الجمع  اعماء  اتفق  مايلي: 
القانون  تحيين  على  وباالجماع 

االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

: الذي  بند رقم القانون االسا�سي 
القانون  تحيين  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   16 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 280.

37I

مكتب املحاسبة

SANIFIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

مكتب املحاسبة

طر ق العرائش عمارة رجعون رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب

SANIFIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 طر ق 

العرائش القصر الكبير - 92150 

القصر الكبير املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 91.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

معز ة  نعيمة  )ة(  السيد  تفو ت 

رص6  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   20.000

 24 بتار خ  احساين  الحاج  محمد 

فبراير 2022.

الحاج  عثمان  )ة(  السيد  تفو ت 

من  اجتماعية  حصة   400 احساين 

السيد  لفائدة  حصة   20.000 رص6 

 24 )ة( محمد الحاج احساين بتار خ 

فبراير 2022.

الحاج  هناء  )ة(  السيد  تفو ت 

من  اجتماعية  حصة   400 احساين 

السيد  لفائدة  حصة   20.000 رص6 

 24 )ة( محمد الحاج احساين بتار خ 

فبراير 2022.

الحاج  احالم  )ة(  السيد  تفو ت 

من  اجتماعية  حصة   400 احساين 

السيد  لفائدة  حصة   20.000 رص6 

 24 )ة( محمد الحاج احساين بتار خ 

فبراير 2022.

الحاج  عمر  )ة(  السيد  تفو ت 

من  اجتماعية  حصة   400 احساين 

السيد  لفائدة  حصة   20.000 رص6 

 24 )ة( محمد الحاج احساين بتار خ 

فبراير 2022.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتار خ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 186.
38I

مكتب املحاسبة

ETOILE DE LARACHE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسمال الشركة

مكتب املحاسبة
طر ق العرائش عمارة رجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

ETOILE DE LARACHE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 
خميس الساح6 اقليم العرائش - 

92000 العرائش املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.2749

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 مارس   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
»100.000 درهم« ري من »100.000 
عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 
رو  نقدية  حصص  تقديم   : طر ق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 327.
39I

bucof

NASSIM MODERNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bucof
 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 4 ، 42000، casablanca

maroc
NASSIM MODERNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 
20250 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

471943
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 شتنبر   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NASSIM MODERNE
بناء-   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطور عقارات-مح6 معدات.
عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 20250 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2020 سنة .
 500.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 250  : محمد  شخمون  السيد 
درهم   250.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
السيد شخمون نبي6 : 125 حصة 

بقيمة 125.000 درهم للحصة .
السيدة البشير نعيمة : 125 حصة 

بقيمة 125.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد شخمون محمد 
 796 رقم  القدس  شارع  منظرنا  حي 
الشقة A/C 6 الدار البيماء 20602 

الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  نبي6  شخمون  السيد 
 796 رقم  القدس  شارع  منظرنا  حي 
الشقة A/C 6 الدار البيماء 20602 

الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  نعيمة  البشير  السيدة 
 796 رقم  القدس  شارع  منظرنا  حي 
الشقة A/C 6 الدار البيماء 20602 

الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد شخمون محمد 
 796 رقم  القدس  شارع  منظرنا  حي 
الشقة A/C 6 الدار البيماء 20602 

الدار البيماء املغرب
عنوانه)ا(  نبي6  شخمون  السيد 
 796 رقم  القدس  شارع  منظرنا  حي 
الشقة A/C 6 الدار البيماء 20602 

الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

شتنبر 2020 تحت رقم 745891.
40I

bucof

7OFOQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

bucof
 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 4 ، 42000، casablanca

maroc
7OFOQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رفم 5 

مكرر حي راسين 5 مكرر زنقة جالل 
الدين اسيوتي الدار البيماء - 
20100 الدار البيماء املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.449643
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 نونبر   15 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  ح6 
ررسمالها  مبلغ   7OFOQ املحدودة 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
 5 راسين  حي  مكرر   5 رفم  اإلجتماعي 
مكرر زنقة جالل الدين اسيوتي الدار 
البيماء  الدار   20100  - البيماء 
: توقيف النشاط و  املغرب نتيجة ل 

ح6 و تصفية الشركة.
 5 رفم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زنقة جالل  مكرر   5 راسين  حي  مكرر 
 - البيماء  الدار  اسيوتي  الدين 

20100 الدار البيماء املغرب. 
و عين:

و  بنيس  يوسف  السيد)ة( 
رقم   E عمارة  نادية  اقامة  عنوانه)ا( 
الدار   24020 البيماء  الدار   10
البيماء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و  العالوي  حسن  السيد)ة( 
الوازيس  بالطان  زنقة   20 عنوانه)ا( 
املغرب  البيماء  الدار   20103

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

دجنبر 2021 تحت رقم 803107.
41I

مكتب املحاسبة

MEHDI TELECOM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مكتب املحاسبة
طر ق العرائش عمارة رجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

MEHDI TELECOM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 27 شارع 
الزرقطوني القصر الكبير - 92150 

القصر الكبير املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.1993

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تنظيم   - االتصاالت  رجهزة   

الحفالت و األحداث
و األشغال املختلفة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتار خ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 184.
42I
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VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

ECON PRINT SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE

SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT

 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

ECON PRINT SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 

1 ب رقم 109 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.114665

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

ح6  تقرر   2022 مارس   21 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   ECON PRINT SARL AU
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 

رقم  ب   1 املسيرة  اإلجتماعي  مقرها 

مراكش   40000  - مراكش   109

املغرب نتيجة ل : رزمة إقتصادية.

املسيرة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 40000  - مراكش   109 رقم  ب   1

مراكش املغرب. 

و عين:

و  الصبار  محمد  السيد)ة( 

 109 رقم  ب   1 املسيرة  عنوانه)ا( 

املغرب  مراكش   40000 مراكش 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   16 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133938.

43I

N2M CONSEIL-SARL

TRANS SABER MOHAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 TRANS SABER MOHAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي رقم 410 الطابق 
الرابع - 62000 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

23811
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.SABER MOHAMED
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  املصاحبة  الغير  البمائع 

الغير - نق6 البمائع لحساب الغير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الجيش امللكي رقم 410 الطابق الرابع 

- 62000 الناضور املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد شاشة محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : محمد  املوساوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  شاشة  السيد 
 62000 العروي  طنجة  شارع 

الناضور املغرب.
السيد املوساوي محمد عنوانه)ا( 

اسبانيا 03001 اليكانتي اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  شاشة  السيد 
 62000 العروي  طنجة  شارع 

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 09 مارس 

2022 تحت رقم 391.
44I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE TOPALM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب
STE TOPALM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

110 شارع الحسن الثاني - 52250 
كلميمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
15625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TOPALM
رشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الري الفالحي
االستغالل الفالحي.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 110 
شارع الحسن الثاني - 52250 كلميمة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

املصطفى  موالي  معتمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   400  :

للحصة.
 200  : شعيب  معتمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200  : االله  عبد  معتمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد معتمد امين : 200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املصطفى  موالي  معتمد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الهناء رقم 75 م ح ز 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب.
السيد معتمد شعيب عنوانه)ا( 
 04 رقم  تارمست  حي  واقة  درب 

كلميمة 52250 كلميمة املغرب.
االله  عبد  معتمد  السيد 
عنوانه)ا( درب واقة حي تارمست رقم 

04 كلميمة 52250 كلميمة املغرب.
عنوانه)ا(  امين  معتمد  السيد 
 04 رقم  تارمست  حي  واقة  درب 

كلميمة 52250 كلميمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  موالي  معتمد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الهناء رقم 75 م ح ز 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 179.
45I

مكتب رخيار خديجة

EUROTEX NEGRAJ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب رخيار خديجة
شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 
طابق 4 رقم 7 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
EUROTEX NEGRAJ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
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الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الجز رة 
1 مستودع رقم 6 منطقة نشاط 

االقتصادي الفنيدق منطقة الحرة 
واد نيكرو الفيندق تطوان 93150 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
31247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.EUROTEX NEGRAJ
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية.
الجز رة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
نشاط  منطقة   6 رقم  مستودع   1
الحرة  منطقة  الفنيدق  االقتصادي 
 93150 تطوان  الفيندق  نيكرو  واد 

تطوان املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : نيكراج  السالم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
 : نيكراج  السالم  عبد  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نيكراج  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( شارع جب6 بوغافر رقم 25 

تطوان 93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
نيكراج  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( شارع جب6 بوغافر رقم 25 

تطوان 93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 859.
46I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

IN FITNESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IN FITNESS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 136 
الطابق االر�سي تجزئة بشرى سيدي 

معروف الدارالبيماء - 20000 
الدارالبيماء املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.469897
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 فبراير   10 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   IN FITNESS الوحيد  الشر ك 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
الطابق   136 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
االر�سي تجزئة بشرى سيدي معروف 
20000 الدارالبيماء  الدارالبيماء - 

املغرب نتيجة ل : كوفيد 19 .
و حدد مقر التصفية ب رقم 136 
تجزئة بشرى سيدي  االر�سي  الطابق 
 20000  - الدارالبيماء  معروف 

الدارالبيماء املغرب. 
و عين:

و عنوانه)ا(  رايس  السيد)ة( عمر 
سيدي  بشرى  تجزئة   136 رقم 
معروف 20000 الدارالبيماء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815202.

47I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE AGRO GREEN
SYSTEMES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف6 التصفية

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 

الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب

 STE AGRO GREEN SYSTEMES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 

اغرغر غريس العلوي - 52250 

كلميمة املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.14009

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ح6  تقرر   2022 مارس   19 في  املؤرخ 

 STE AGRO GREEN SYSTEMES

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

 100.000 ررسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

قصر اغرغر غريس العلوي - 52250 

كلميمة املغرب نتيجة الالفالس.

و عين:

السيد)ة( عثمان بعلي و عنوانه)ا( 

قصر اغرغر كلميمة 52250 كلميمة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

قصر  وفي   2022 مارس   19 بتار خ 

كلميمة   52250  - كلميمة  اغرغر 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت رقم 108/2022.

48I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 L›ART DE FERONNERIE
MODERNE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

ح6 شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 L›ART DE FERONNERIE
MODERNE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
ياسمين رقم 33 حي املحمدي - 
20000 الدارالبيماء املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.196287
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 فبراير   21 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 L’ART DE الوحيد  الشر ك  ذات 
مبلغ   FERONNERIE MODERNE
وعنوان  درهم   30.000 ررسمالها 
ياسمين  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 
 20000  - املحمدي  حي   33 رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيماء 

كوفيد 19 .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - املحمدي  حي   33 رقم  ياسمين 

20000 الدارالبيماء املغرب. 
و عين:

و  عز زي  بوجمعة  السيد)ة( 
رقم   3 زنقة  اشر فة  حي  عنوانه)ا( 
الدارالبيماء   20000 79 عين الشق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 814867.

49I
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boutouissa mustafa

OMAR CHALLENGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
OMAR CHALLENGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 42 
ر اض وسالن منطقة إعادة بناء - 

50000 مكناس املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.46159
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 دجنبر 2021 تم تحو 6 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم 42 ر اض وسالن منطقة إعادة 
إلى  املغرب«  مكناس   50000  - بناء 
نهرو  كوثرشارع  14مبنى  رقم  »شقة 

م.ج. - 50000 مكناس املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   30 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2021 تحت رقم 5655.
50I

LMT AUDITING

FORMAFRIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

FORMAFRIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

 A اليخت 65 شارع الكورنيش عمارة
الطابق 3 املكتب رقم 82 - 20000 

الدار البيماء املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.387779

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحو 6  03 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الكورنيش  شارع   65 اليخت  »اقامة 
 -  82 املكتب رقم   3 الطابق   A عمارة 
إلى  املغرب«  البيماء  الدار   20000
الطابق   1 كريستال  برج  مار نا  »كازا 
الدار   20000  - املوحدين  شارع   10

البيماء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817804.
51I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE TAFRDA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب
STE TAFRDA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سيدي محمد - 52250 كلميمة 

املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.7133

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2021 فبراير   12 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   STE TAFRDA SARL
مقرها  وعنوان  درهم   120.000
 - محمد  سيدي  شارع  اإلجتماعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  كلميمة   52250

االفالس.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
كلميمة   52250  - محمد  سيدي 

املغرب. 
و عين:

و  اولبنا  لحبيب  السيد)ة( سيدي 
رقم  محمد  سيدي  شارع  عنوانه)ا( 
املغرب كمصفي  كلميمة   52250  82

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 136/2022.

52I

LMT AUDITING

MEET TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

MEET TECHNOLOGY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

 A اليخت 65 شارع الكورنيش عمارة
الطابق 3 املكتب رقم 82 - 20000 

الدار البيماء املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.469883
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحو 6  03 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الكورنيش  شارع   65 اليخت  »اقامة 
 -  82 املكتب رقم   3 الطابق   A عمارة 
إلى  املغرب«  البيماء  الدار   20000
الطابق   1 كريستال  برج  مار نا  »كازا 
الدار   20000  - املوحدين  شارع   10

البيماء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817760.

53I

الفار�سي استشارات

EL ALLALI EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الفار�سي استشارات
حي مبروك شارع ج رقم 43 ، 

90000، طنجة املغرب
EL ALLALI EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي مبروك 

زنقة ج رقم 43 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ALLALI EXPRESS
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع بدون مصاحب.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 90000  -  43 رقم  ج  زنقة  مبروك 

طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : هللا  عبد  العاللي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العاللي عبد هللا عنوانه)ا(  السيد 
شارع جان بالد رقم 4 33000 بوردو 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العاللي عبد هللا عنوانه)ا(  السيد 
بوردو   33000 رقم  بالد  جان  شارع 

فرنسا
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251911.
54I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

RAYAN KIDS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب
RAYAN KIDS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة 6 

مستودع رقم 69،منطقة االنشطة 
االقتصادية الفنيدق،املنطقة الحرة 
واد نكرو الفنيدق - 93100 الفنيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
31221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.RAYAN KIDS
- استيراد   : بإيجاز  غرض الشركة 
وإعادة تصدير املنسوجات ومنتجات 

املالبس ؛
املنسوجات  وتوزيع  وتخز ن  -بيع 

ومنتجات املالبس.
 6 بقعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االنشطة  69،منطقة  رقم  مستودع 
الحرة  الفنيدق،املنطقة  االقتصادية 

واد نكرو الفنيدق - 93100 الفنيدق 
املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد حسن الدبدي : 100 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الدبدي  حسن  السيد 
حي بن ديبان ك 20 ممر 02 رقم 05 

93100 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الدبدي  حسن  السيد 
حي بن ديبان ك 20 ممر 02 رقم 05 

93100 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 834.
55I

STE AZORBEN TRAVAUX

STE AZORBEN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AZORBEN TRAVAUX
 KARIA BA MOHAMED ،

 34050، KARIA BA MOHAMED
MAROC

STE AZORBEN TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املصلى 
قر ة ربا محمد تاونات - 34050 قر ة 

ربا محمد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

2099
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. AZORBEN TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز : - 

والسباكة  الكهربائية  التركيبات 
ورعمال رخرى.

- رعمال مختلفة واشغال البناء.
-مقاول نق6 لجميع البمائع

عنوان املقر االجتماعي : حي املصلى 
قر ة ربا محمد تاونات - 34050 قر ة 

ربا محمد املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : رحالم  رزرقان   • السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : بنسعيد  رحمد   • السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رحالم  رزرقان  السيدة 
 Al Qods 2 Bloc 4 Nr 122 Taza

35000 تازة املغرب.
عنوانه)ا(  بنسعيد  رحمد  السيد 
 hay Lamsala karia ba Mohamed

34050 قر ة ربا محمد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رحالم  رزرقان  السيدة 
 Al Qods 2 Bloc 4 Nr 122 Taza

35000 تازة املغرب
عنوانه)ا(  بنسعيد  رحمد  السيد 
 hay Lamsala karia ba Mohamed

34050 قر ة ربا محمد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 134.
56I

ائتمائية املحاسبة

GRAZA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمائية املحاسبة
شارع ربي الحسن الشادلي اقامة 

شبوط رقم 14 ، 90000، طنجة 
املغرب

GRAZA INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ربي 
الحسن الشادلي اقامة شبوط رقم 
14 طنجة 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

124965
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GRAZA INVEST
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : شارع ربي 
رقم  شبوط  اقامة  الشادلي  الحسن 

14 طنجة 90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : يوسف  منصور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد منصور خالد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  منصور  السيد 
عمارة  الرحمان  عبد  سيدي  اقامة 
 20000 الدئاب  13عين  الشقة  ر 

الدارالبيماء املغرب.
عنوانه)ا(  خالد  منصور  السيد 
االقامة  حي   50 رقم  بيروت  زنقة 

80000 ركادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  منصور  السيد 
عمارة  الرحمان  عبد  سيدي  اقامة 
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 20000 الدئاب  13عين  الشقة  ر 
الدارالبيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251422.
57I

مكتب الحسابات ح ل

PRESTIGE ALJE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
20 شارع الداخلة الطابق االول قر ة 
الجماعة ، 20430، الدار البيماء 

املغرب
PRESTIGE ALJE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 
20000 البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
535625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PRESTIGE ALJE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
عنوان املقر االجتماعي : 61 محج 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

20000 البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  العلج  السيد 

البيماء 20150 البيماء املغرب.

عنوانه)ا(  فتيحة  علج  السيدة 
البيماء 20150 البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  العلج  السيد 
البيماء 20150 البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817049.
58I

»TECHNOLOGIE CAR«

 GROUPE ALHAN«
»LITAAMIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

»GROUPE ALHAN LITAAMIR«
 rue Saria Ben Zoumiam, n°12,
 3éme étage, appt. 3, Palmier ،
22000، CASABLANCA MAROC
 »GROUPE ALHAN LITAAMIR«

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12، زنقة 
سار ة بن زميم، الطابق الثالث، 
الشقة رقم 3، النخي6 - 20000 

الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

535331
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.»GROUPE ALHAN LITAAMIR«
غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

العقاري. - بيع مواد البناء..
عنوان املقر االجتماعي : 12، زنقة 
الثالث،  الطابق  زميم،  بن  سار ة 
الشقة رقم 3، النخي6 - 20000 الدار 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

العبدي  الرحمان  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   333  :

للحصة.

السيد الحسن يسين : 334 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الحنفي يسين : 333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العبدي  الرحمان  عبد  السيد 

الزهروي،  تجزئة   ،24 عنوانه)ا( 

الجديدة   24000 الثاني  الطابق 

املغرب.

عنوانه)ا(  يسين  الحسن  السيد 

34، تجزئة الظفرة 2، الطابق الثاني، 

الجديدة   24000  ،3 الجنوب  نجمة 

املغرب.

عنوانه)ا(  يسين  الحنفي  السيد 

الطابق  عمارة،   ،2 نعيمة  إقامة 

الجديدة   24000  ،7 الشقة  األول، 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العبدي  الرحمان  عبد  السيد 

الزهروي،  تجزئة   ،24 عنوانه)ا( 

الجديدة   24000 الثاني  الطابق 

املغرب

عنوانه)ا(  يسين  الحسن  السيد 

34، تجزئة الظفرة 2، الطابق الثاني، 

الجديدة   24000  ،3 الجنوب  نجمة 

املغرب

عنوانه)ا(  يسين  الحنفي  السيد 

الطابق  عمارة،   ،2 نعيمة  إقامة 

الجديدة   24000  ،7 الشقة  األول، 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 855848.

59I

STE MILLE POINT SARL AU

شركة لبنان ماركت - 
LOUBNAN MARKET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE LOUBNAN MARKET.SARL
 BUREAU 8 RUE N°399 - 2éme
 ETAGE LOTS JANAT ZITOUNE

 1 BENSOUDA ، 30000، FES
MAROC

 LOUBNAN - شركة لبنان ماركت
MARKET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 8 
زنقة رقم 399 الطابق التاني تجزئة 

جنة الز تون 1 بنسودة فاس - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 LOUBNAN  - ماركت  لبنان  شركة 

.MARKET
تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط بقال 
- تاجر بالتقسيط التواب6 

- بائع او وسيط استيراد وتصدير..
 8 عنوان املقر االجتماعي : مكتب 
تجزئة  التاني  الطابق   399 رقم  زنقة 
 - فاس  بنسودة   1 الز تون  جنة 

30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الودغيري  سحر  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : الدين  نور  احمد  السيد 
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حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سحر الودغيري عنوانه)ا( 
طر ق  االوداية  شارع   16 رقم  فيال 

ايموزار 30000 فاس املغرب.
السيد احمد نور الدين عنوانه)ا( 
فندق راس املاء بمدينة افران 53000 

افران املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سحر الودغيري عنوانه)ا( 
طر ق  االوداية  شارع   16 رقم  فيال 

ايموزار 30000 فاس املغرب
السيد احمد نور الدين عنوانه)ا( 
فندق راس املاء بمدينة افران 53000 

افران املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1370.
60I

FLP TIJANI

ZIDA-FAST-TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FLP TIJANI
حي املحيط زنقة بوخاريست رقم 

 rabat ،10000 ، 01 مكرر الرباط
املغرب

ZIDA-FAST-TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 471 حي 

الكيش الوداية تمارة. - 12000 تمارة 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.135537
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2022 مارس   04 في  املؤرخ 

نشاط الشركة من »لناق6 السريع
استيراد وتصدير وتوزيع

»مقاول  إلى  وسيط«  او  مفاوض 
شحن البمائع

يقوم  الذي  الوسيط  رو  التاجر 
باالستيراد والتصدير«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 7828/22.
61I

OUR EXPERT

OBRAS-BATI DE BTP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
OBRAS-BATI DE BTP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 
تجزئة 399 الحي الصناعي املسار 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123665

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OBRAS-BATI DE BTP
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة وبيع مواد البناء.
 7 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسار  الصناعي  الحي   399 تجزئة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : جالب  زكر اء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جالب  زكر اء  السيد 
اوالد الرامي سيدي الذهبي ابن احمد 

26050 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جالب  زكر اء  السيد 
اوالد الرامي سيدي الذهبي ابن احمد 

26050 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133910.
62I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

CODELSO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CODELSO IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

ااالمان عمارة 253 رقم 1عين السبع 
البيماء - 20000 الدارالبيماء 

املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.358723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 فبراير   07 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   CODELSO IMMO
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 253 عمارة  ااالمان  اقامة  اإلجتماعي 
 20000  - البيماء  السبع  1عين  رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيماء 

كوفيد 19 .
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ااالمان عمارة 253 رقم 1عين السبع 
الدارالبيماء   20000  - البيماء 

املغرب. 

و عين:
و  الروحي  عثمان  السيد)ة( 
عين  الكالبتوس  ممر   43 عنوانه)ا( 
املغرب  الدارالبيماء   20000 السبع 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815580.
63I

DVTS Morocco

DVTS Morocco
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

DVTS Morocco
 Bd Brahim Roudani, Etage 5, ,
 Appt 21, Residence Rayhane

 N 332, Maarif ، 20370،
Casablanca Maroc

DVTS Morocco شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
 Bd وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Brahim Roudani, Etage 5, Appt
 21, Residence Rayhane N 332,

 Maarif 20370 Casablanca
.Maroc

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.524473
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
كمسير   Stanley Thomas Edward

آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 9810.
64I
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GENIE MANAGEMENT CONSULTING

TAR TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر ك

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

TAR TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 157 شارع 

القدس، تجزئة املجد،الطابق األول، 

الشقة رقم 06، العوامة - طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

وفاة شر ك

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.77641

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 فبراير 2022 تم اإلعالم 

العبا�سي  عبدهللا  الشر ك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

غشت   24 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشك6 األتي :

 16  ، العبا�سي  محمد  السيد)ة( 

حصة .

 16  ، عالل  بن  فاطمة  السيد)ة( 

حصة .

 12  ، الغرباوي  مر م  السيد)ة( 

حصة .

 26  ، العبا�سي  محمد  السيد)ة( 

حصة .

 13  ، العبا�سي  ردينة  السيد)ة( 

حصة .

 13  ، العبا�سي  رميرة  السيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   16 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252005.

65I

مكتب املحاسبة

NOVOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

مكتب املحاسبة
طر ق العرائش عمارة رجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

NOVOM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
الخمراء مجموعة ر شارع 2 رقم 17 
القصر الكبير - 92150 القصر الكبير 

املغرب .
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.3171
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  07 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مجموعة  الخمراء  املسيرة  »حي 
 - الكبير  القصر   17 رقم   2 شارع  ر 
إلى   « املغرب  الكبير  القصر   92150
مجموعة  الخمراء  املسيرة  »حي 
 - الكبير  القصر   11 رقم   2 شارع  ر 

92150 القصر الكبير املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 185.
66I

مكتب املحاسبة

DA ROSA EPICERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

مكتب املحاسبة
طر ق العرائش عمارة رجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب
DA ROSA EPICERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املنزه 
اقامة الر اض 2 رقم 2 القصر الكبير 

- 92150 القصر الكبير املغرب .
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.1167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 فبراير   17 في  املؤرخ 
 DA املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   ROSA EPICERIE
مقرها  وعنوان  درهم   250.000
 2 الر اض  اقامة  املنزه  اإلجتماعي حي 
رقم 2 القصر الكبير - 92150 القصر 
الكبير املغرب نتيجة ل : ح6 الشركة .
و حدد مقر التصفية ب حي املنزه 
اقامة الر اض 2 رقم 2 القصر الكبير 

- 92150 القصر الكبير املغرب . 
و عين:

و  الصمدي  عبدهللا  السيد)ة( 
 2 الر اض  اقامة  املنزه  حي  عنوانه)ا( 
رقم 2 القصر الكبير 92150 القصر 

الكبير املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 65.
67I

ANNONCE B.O DCHEIRA

ALLTRAVID
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE B.O DCHEIRA
رقم 26 عمارة 80 مشروع الدشيرة 
الجديدة انزكان ، 86360، انزكان 

املغرب
ALLTRAVID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 

قسار ة الصفاء حي بئر انزران زنقة 
7 بلوك 14 تيكو ن اكادير - 80652 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
50887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ALLTRAVID
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة والبناء.
 3 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة  انزران  بئر  حي  الصفاء  قسار ة 
 80652  - اكادير  تيكو ن   14 بلوك   7

اكادير املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مرزوك  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مرزوك  رشيد  السيد 
 80650 اكادير  الدراركة  تكاديرت 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مرزوك  رشيد  السيد 
 80650 اكادير  الدراركة  تكاديرت 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 109005.
68I

N2M CONSEIL-SARL

STE NOVASONAD NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
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MAROC

 STE NOVASONAD NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اوالد بوطيب براقة رقم 147 طر ق 

ازغنغان - 62000 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

23745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NOVASONAD NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز : بيع اجزاء 

السيارات - االستيراد و التصدير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طر ق   147 رقم  براقة  بوطيب  اوالد 

ازغنغان - 62000 الناضور املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ناظر  الحبيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ناظر  الحبيب  السيد 

حي ايشول ازغنغان 62000 الناضور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ناظر  الحبيب  السيد 

حي ايشول ازغنغان 62000 الناضور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 24 فبراير 

2022 تحت رقم 318.
69I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

MONEY RECEPT
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04 زنقة جب6 طارق، إقامة جب6 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

MONEY RECEPT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: موالي 
بوسلهام وسط املدينة - - موالي 

بوسلهام املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.25169

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع 5000 حصة اجتماعية من طرف 
لبطاقة  الحام6  التازي  كمال  السيد 
 K143252 رقم  الوطنية  التعر ف 
محمد  التمسماني  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
نسبة  تمث6  التي  و   L387556 رقم 

%100 من ررسمال الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد كمال التازي الحام6 
رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

K143252 من مهام التسيير
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
محمد  التمسماني  السيد  تعيين 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
رقم L387556 كمسير وحيد للشركة 
ملدة غير محدودة و الذي يقب6 مهام 

التسيير
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحيين  تم  السابقة،  للتغييرات  تبعا 

القانون االسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بين  تم  الذي  الحصص  لبيع  تبعا 
االعتمادات  اصبحت  املساهمين، 
مقسم  الشركة  ررسمال  و  املالية 
محمد  السيد   : يلي  ما  حسب 
التمسماني يتوفر على 100000 درهم 

كمساهم وحيد للشركة
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
تم  الذي  الحصص  لبيع  تبعا  مايلي: 
تقسيمة  اصبحت  املساهمين،  بين 
للشركة  االجتماعية  الحصص 
ما  حسب  املساهيمن  بين  مقسمة 
يلي : السيد محمد التمسماني يتوفر 
على 5000 حصة اجتماعية كمجموع 
الى   1 من  مرقمة  الشركة  ررسمال 

5000
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
محمد  التمسماني  السيد  مايلي: 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
للشركة  وحيد  مسير   L387556 رقم 
ملدة غير محدودة و الذي يقب6 مهام 

التسيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 مارس   01 بتار خ 

.25/2022
70I

مكتب املحاسبة

OLEA-JUICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طر ق العرائش عمارة رجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

OLEA-JUICE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي حي املجولين رقم 90 القصر 
الكبير - 92150 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
3319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
OLEA- : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.JUICE
معصرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التغليف  و  الز تون-التعبئة 

-االستيراد و التصدير .
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السفلي حي املجولين رقم 90 القصر 
الكبير - 92150 القصر الكبير املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 400  : محمد  القرقري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200  : السيد عبد الصمد بلعربي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد بلعربي : 400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 400  : محمد  القرقري  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 200  : السيد عبد الصمد بلعربي 

بقيمة 100 درهم.
السيد محمد بلعربي : 400 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بلعربي  محمد  السيد 
الكبير  القصر   90 رقم  املجولين  حي 

92150 القصر الكبير املغرب .
الصمد  عبد  بلعربي  السيد 
عنوانه)ا( حي املجولين رقم 90 القصر 
الكبير 92150 القصر الكبير املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  القرقري  السيد 
القصر   78 رقم  غشت   20 شارع 
الكبير 92150 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلعربي  محمد  السيد 
الكبير  القصر   90 رقم  املجولين  حي 
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92150 القصر الكبير املغرب

عنوانه)ا(  محمد  القرقري  السيد 

القصر   78 رقم  غشت   20 شارع 

الكبير 92150 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتار خ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 183.

71I

CORPOCONSULT SARL

أوكيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

CORPOCONSULT SARL

 EME ETAGE N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG

 BD OMAR AL KHAYAM

 ET RUE EL BANAFSAJ HAY

 RAHA CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

روكيو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 شارع 

باب املندب إقامة برادو 2 ، املعار ف 

، الدار البيماء 20370 الدار 

البيماء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.500979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 مارس   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفو ت السيد )ة( يانيس عيوش 5 

حصة اجتماعية من رص6 95 حصة 

الزهراء  فاطمة  )ة(  السيد  لفائدة 

قادري حسني بتار خ 03 مارس 2022.

عيوش  يانيس  )ة(  السيد  تفو ت 

 95 رص6  من  اجتماعية  حصة   10
)ة( ز نب رشيد  السيد  لفائدة  حصة 

بتار خ 03 مارس 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817838.

72I

DVTS Morocco

DVTS Morocco
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

DVTS Morocco
 Bd Brahim Roudani, Etage 5, ,
 Appt 21, Residence Rayhane

 N 332, Maarif ، 20370،
Casablanca Maroc

DVTS Morocco شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
 Bd ,332 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Brahim Roudani, Etage 5, Appt
 21, Residence Rayhane, Maarif

.20370 Casablanca Maroc
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.524473

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 
 Jlali السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

Sanaa كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 9810.
73I

DVTS Morocco

DVTS Morocco
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

DVTS Morocco
 Bd Brahim Roudani, Etage 5, ,
 Appt 21, Residence Rayhane

 N 332, Maarif ، 20370،
Casablanca Maroc

DVTS Morocco شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
 Bd ,332 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Brahim Roudani, Etage 5, Appt
 21, Residence Rayhane, Maarif

.- 20370 Casablanca Maroc
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.524473

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
Sarabia Rose Eduardo كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 9810.
74I

عمر بلغر ب

HSNATURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

عمر بلغر ب
75 شارع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 21 ، 30000، 
فاس املغرب

HSNATURE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
بوعبيدالساقية اوالد الطيب فاس - 

30023 فاس املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.61983

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 فبراير   23 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 HSNATURE الوحيد  الشر ك  ذات 
درهم   100.000 ررسمالها  مبلغ 
اوالد  دوار  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - فاس  الطيب  اوالد  بوعبيدالساقية 
30023 فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الهدف االجتماعي.
و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد 
 - الطيب فاس  الساقية والد  بوعبيد 

30023 فاس املغرب. 
و عين:

املهدي  يوسف  السيد)ة( 

اقامة  مكة  شارع  وعنوانه)ا( 
طر ق  االم6  حي   03 شقة  اسماعي6 
صفرو 30000 فاس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
حي   03 شقة  اسماعي6  اقامة  مكة 

االم6 طر ق صفرو فاس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   02 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1118/2022.

75I

DVTS Morocco

DVTS Morocco
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

DVTS Morocco
 Bd Brahim Roudani, Etage 5, ,
 Appt 21, Residence Rayhane

 N 332, Maarif ، 20370،
Casablanca Maroc

DVTS Morocco شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
 Bd ,332 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Brahim Roudani, Etage 5, Appt
 21, Residence Rayhane, Maarif

.20370 Casablanca Maroc
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.524473

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
كمسير   Barreiro Romeu Rafael

آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 9810.

76I
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 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

زكرياء بناء
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD MOHAMED V N 281 APP

 7 BENI MELLAL ، 23000، BENI
MELLAL MAROC

زكر اء بناء شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

االطلس بلوك 3 رقم 1 بني مالل 
23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
12477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: زكر اء  اإلقتماء بمختصر تسميتها 

بناء.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مالل  بني   1 رقم   3 بلوك  االطلس 

23000 بني مالل املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : علوش  زكر اء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  علوش  زكر اء  السيد 
 23000  1 رقم   3 بلوك  االطلس  حي 

بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  علوش  زكر اء  السيد 
 23000  1 رقم   3 بلوك  االطلس  حي 

بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتار خ 23 فبراير 

2022 تحت رقم 56.
77I

FLASH ECONOMIE

STELO REENA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STELO REENA
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
 مقرها اإلجتماعي: عمارة س الطابق 
االر�سي رقم 74 اقامة املجد 2 س-م 

3 عين برجة - الدار البيماء
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

533489
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
STELO REENA:تسمية الشركة

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألدوات  املنتجات  جميع  وبيع 

املنزلية؛
البياضات  وتصنيع  استغالل 

املنزلية واملواد الفندقية
عنوان املقر االجتماعي : عمارة س 
املجد  اقامة   74 االر�سي رقم  الطابق 
2 س-م 3 عين برجة - الدار البيماء

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة

 100.000 الشركة:  :مبلغ ررسمال 
درهم، مقسم كالتالي

 1.000  : حيناني  يسرى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء
عنوانها  حيناني  يسرى  السيدة 
حي   1 رقم   1 طابق  سيمة  اقامة 
االزدهار 1 بوسكورة - الدار البيماء

والعائلية  الشخصية  :األسماء 
ومواطن مسيري الشركة

عنوانها  حيناني  يسرى  السيدة 
حي   1 رقم   1 طابق  سيمة  اقامة 
االزدهار 1 بوسكورة - الدار البيماء

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي لالستثمار بالدار البيماء

78I

FLASH ECONOMIE

T.M PARAPHARMACIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

T.M PARAPHARMACIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي هشام مح6 رقم 3 تجزئة 

فبراير طر ق ايموزار - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 T.M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PARAPHARMACIE
طب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
)تاجر  ورحزمة  ضمادات  العظام، 

رجهزة( للبيع بالتجزئة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة   3 رقم  مح6  هشام  موالي 
فاس   30000  - ايموزار  فبراير طر ق 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 150  : التدالوي  منار  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 50  : الحصار  صباح  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  التدالوي  منار  السيدة 
الدكارات   2 1 حي ز نب  الطابق  4 ب 

30000 فاس املغرب.
السيدة صباح الحصار عنوانه)ا( 
 30000 الدكارات   4 رقم   2 ز نب  حي 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التدالوي  منار  السيدة 
الدكارات   2 1 حي ز نب  الطابق  4 ب 

30000 فاس املغرب
السيدة صباح الحصار عنوانه)ا( 
 30000 الدكارات   4 رقم   2 ز نب  حي 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   01 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1077.
79I

FLASH ECONOMIE

 TOLERIE VENDEENE
MAROCAINE-TVM

إعالن متعدد القرارات

 TOLERIE VENDEENE
 MAROCAINE-TVM

شركة محدودة املسؤولية 
ررسمالها 1.000.000,00 درهم

املقر اإلجتماعي ،فماء باب انفا3 
زنقة باب منصور 

الدار البيماء
اجتماع  محمر  -1بمقت�سى 
الجمعية العمومية غير العادية بالدار 

البيماء املؤرخ بتار خ
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للشركة  نونبر2021   8  
 TOLERIE VENDEENE املسماة- 
شركة   -  MAROCAINE-TVM
ررسمالها  املسؤولية  محدودة 
مقرها  درهم-   00,  1.000.000
اإلجتماعي فماء باب انفا3 زنقة باب 
منصور - الدار البيماء، تقرر ما يلي :
• تفو ت 9.500 حصة من شركة 
شركة  شركة  الى   HOLDING 3D
 FREGATE (493.839.419 RCS

 (ROMANS
 FREGATE  ( شركة  قبول   •
 ((493.839.419 RCS ROMANS

شر كا جديدا
 Philippe السيد  استقالة   •
كمسير  منصبه  من   DURANCEAU

للشركة مع اعطائه التبرئة الكاملة.
 Frédéric السيد  تعيين   •
 13 بتار خ  ،مزداد   GUIMBAL
االقامة  لبطاقة  حام6   1971 شتنبر 
غير  ملدة  وحيدا  مسيرا   BE38248A

محددة
• نحيين القانون األسا�سي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم   2-
بالدار  التجار ة  باملحكمة  المبط 
البيماء بتار خ 16 مارس 2022 تحت 

رقم 817912. 
قصد النشر و االعالن

80I

nabiq mohammed

IMANE LOTIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
IMANE LOTIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العثمانية الحي االداري الطابق 

الثالت بني مالل 23000 بني مالل 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

12547
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.IMANE LOTIS
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  االداري  الحي  العثمانية 
مالل  بني   23000 مالل  بني  الثالت 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 2.100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
بقع   : بوزكري  برهمي  السيد 

ارضية بقيمة 2.100.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوزكري  برهمي  السيد 

بني مالل 23000 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوزكري  برهمي  السيد 

بني مالل 23000 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 279.
81I

CABINET S2S CONSULTING

METAVER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
METAVER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 30 شارع 
رحال املسكيني الطابق 2 الرقم 5 - 

23300 البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536625
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.METAVER
اشعال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم.
عنوان املقر االجتماعي : 30 شارع 
 -  5 الرقم   2 الطابق  املسكيني  رحال 

23300 البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يوسف صابر : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : لهري  ايت  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين ايت لهري عنوانه)ا( 
الحارتي درب لحجر قر ة  876 شارع 

الجماعة 33200 البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  صابر  يوسف  السيد 
 93 عمارة   2 زنقة  جوهرة  تجزئة 
طابق 3 شقة 5 سيدي مومن 33200 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين ايت لهري عنوانه)ا( 
الحارتي درب لحجر قر ة  876 شارع 

الجماعة 33200 البيماء املغرب
عنوانه)ا(  صابر  يوسف  السيد 
 93 عمارة   2 زنقة  جوهرة  تجزئة 
طابق 3 شقة 5 سيدي مومن 33200 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818049.
82I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

 TANGER CODING ET
ACCESSOIRES
إعالن متعدد القرارات

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 21 C

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 TANGER CODING ET
ACCESSOIRES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: البرانس 

تجزئة نرجس شارع الصنوبر رقم 44 
- - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.102977
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يناير   24 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ستكون  حيث  الشركة  توقيع  تعدي6 
الشركة ملزمة قانوًنا بجميع األعمال 
خالل  من  بها  املتعلقة  والوثائق 
حمو  آيت  للسيد  املنفص6  التوقيع 

حسين رو السيدة الحيان لطيفة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على النظام األسا�سي املعدل 
النظام  وإلغاء  للشركة  الجديد 

األسا�سي القديم الذي رصبح الغيا.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
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النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -44 توقيع الشركة: الذي 
ينص على مايلي: تلتزم الشركة قانوًنا 
بها  املتعلقة  والوثائق  األعمال  بجميع 
من خالل التوقيع املنفص6 لك6 من: 
السيدة  رو  حسين  حمو  آيت  السيد 

الحيان لطيفة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 1564.
83I

CABINET S2S CONSULTING

BROTHERS AND STONE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
BROTHERS AND STONE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 30 شارع 
رحال املسكيني الطابق 2 الرقم 5 - 

23300 البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BROTHERS AND STONE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالبنايات  تتعلق  مختلفة  اشغال 
وغيرها.

عنوان املقر االجتماعي : 30 شارع 
 -  5 الرقم   2 الطابق  املسكيني  رحال 

23300 البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عمور  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عمور  محمد  السيد 
 23 عمارة  بوسكورة  جواهر  اقامة 
 33200 الخمراء  املدينة   4 شقة 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمور  محمد  السيد 
 23 عمارة  بوسكورة  جواهر  اقامة 
 33200 الخمراء  املدينة   4 شقة 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 817746.
84I

LE PREMIER CONSEIL

TWO FLOWERS TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
TWO FLOWERS TRAVEL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اال زدهار 
تجزئة ملتونة العمارة د الطابق رقم 
1 الشقة رقم 1 - 40000 مراكش 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.102997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفو ت السيد )ة( شاهين سيلكوك 
450 حصة اجتماعية من رص6 450 
ريت  سعاد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

حمو بتار خ 01 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   18 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134034.
85I

LE PREMIER CONSEIL

H&S SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
H&S SIGNATURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 1 الطابق االر�سي اقامة خالد 

شارع يوسف ابن تاشفين - 40000 
مراكش املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.104283
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2021 نونبر   19 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   H&S SIGNATURE
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الطابق   1 رقم  الشقة  اإلجتماعي 
يوسف  شارع  خالد  اقامة  االر�سي 
ابن تاشفين - 40000 مراكش املغرب 
وحدة  العائدات  *تراجع   : ل  نتيجة 

املنافسة.
الشقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
خالد  اقامة  االر�سي  الطابق   1 رقم 
 40000  - تاشفين  ابن  يوسف  شارع 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  املعروفي  سكينة  السيد)ة( 
اقامة  امللكي  الجيش  عنوانه)ا( شارع 
الزهرة الطابق رقم 1 رقم 6 . تطوان 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 132125.
86I

LE PREMIER CONSEIL

H&S SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
H&S SIGNATURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الشقة 
رقم 1 الطابق االر�سي اقامة خالد 

شارع يوسف ابن تاشفين - 40000 
مراكش املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.104283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر ح6   2021 04 دجنبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   H&S SIGNATURE
ررسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الطابق   1 رقم  الشقة  اإلجتماعي 
يوسف  شارع  خالد  اقامة  االر�سي 
ابن تاشفين - 40000 مراكش املغرب 
وحدة  العائدات  ل*تراجع  نتيجة 

املنافسة.
و عين:

و  املعروفي  سكينة  السيد)ة( 
اقامة  امللكي  الجيش  عنوانه)ا( شارع 
 . تطوان   6 رقم  االول  الطابق  الزهرة 

تطوان املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
الشقة  وفي   2021 دجنبر   04 بتار خ 
خالد  اقامة  االر�سي  الطابق   1 رقم 
 40000  - تاشفين  ابن  يوسف  شارع 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   10 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 132745.
87I

مكتب محاسبة

OUMAYZI TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
 OUMAYZI TRAV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
املجموعة07 رقم19 حي ريت باموحى 

الرشيدية - 52000 الرشيدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
15655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OUMAYZI TRAV SARL AU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة 
الري  معدات  تركيب  مقاول 

الزراعي
الوساطة .

 : االجتماعي  املقر  عنوان 
املجموعة07 رقم19 حي ريت باموحى 
الرشيدية   52000  - الرشيدية 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد موالي احمد عز زي علوي 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موالي احمد عز زي علوي 
رقم19  املجموعة07  عنوانه)ا( 
 52000 الرشيدية  باموحى  ريت  حي 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي احمد عز زي علوي 
رقم19  املجموعة07  عنوانه)ا( 
 52000 الرشيدية  باموحى  ريت  حي 

الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت رقم 209/2022.
88I

مكتب محاسبة

TAFILALET CARBURANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
TAFILALET CARBURANT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

07 زنقة عبد هلل بن ياسين الرشيدية 
- 52000 الرشيدية املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.12515
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبو  بن  ادير  )ة(  السيد  تفو ت 

500 حصة اجتماعية من رص6 500 

فطيمة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

فبراير   19 بتار خ  الحجراوي  الزهراء 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 131/2022.

89I

مكتب محاسبة

TRANSPORT AMGHA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تفو ت حصص

مكتب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

TRANSPORT AMGHA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

لبطرني الر صاني - 52450 

الر صاني املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.11717

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 مارس   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بلغيت  )ة(  السيد  تفو ت 

حصة   1.000 علوي  اسماعيلي 

حصة   1.000 رص6  من  اجتماعية 

بوحودو  محمد  )ة(  السيد  لفائدة 

بتار خ 02 مارس 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 16 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 143/2022.

90I

مكتب محاسبة

 BM SAHARA EQUIPEMENT
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة
مكتب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
 BM SAHARA EQUIPEMENT
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
القصبة القديمة مدغرة الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
15765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SAHARA EQUIPEMENT SARL

.AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعمال املتنوعة
واملخازن  املحالت  تنظيف  مقاول 

والشقق
 كراء اآلليات.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القصبة القديمة مدغرة الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد موحى بن الصغير : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موحى بن الصغير عنوانه)ا( 
مدغرة  القديمة  القصبة  قصر 
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الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موحى بن الصغير عنوانه)ا( 
مدغرة  القديمة  القصبة  قصر 
الرشيدية 52000 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 356/2022.
91I

EL KORICHI CONSULTING

SIRAJ PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL KORICHI CONSULTING
 N60 LOT I4032 HAY ALAZHAR

 SB - CASABLANCA ، 20260،
CASABLANCA MAROC

SIRAJ PRO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 
رنفا ط.9 شقة 91 البيماء - 20000 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536369
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SIRAJ  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.PRO
رشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واإلنعاش العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 96 شارع 
رنفا ط.9 شقة 91 البيماء - 20000 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة وفاء تكرايت : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : السعيد  القري�سي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : سعيد  بنكريش  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تكرايت  وفاء  السيدة 
رقم 9 زنقة اإلجاص النرجس ب فاس 

30000 فاس املغرب.
السيد القري�سي السعيد عنوانه)ا( 
البرنو�سي   3 مج س   6 عمارة  مدينتي 

البيماء 20260 البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  سعيد  بنكريش  السيد 
ره6   31 رقم  زنقة  ن  مج   2 سالم 
البيماء   20000 البرنو�سي  الغالم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تكرايت  وفاء  السيدة 
رقم 9 زنقة اإلجاص النرجس ب فاس 

30000 فاس املغرب
السيد القري�سي السعيد عنوانه)ا( 
البرنو�سي   3 مج س   6 عمارة  مدينتي 

البيماء 20260 البيماء املغرب
عنوانه)ا(  سعيد  بنكريش  السيد 
ره6   31 رقم  زنقة  ن  مج   2 سالم 
البيماء   20000 البرنو�سي  الغالم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817965.
92I

sofoget

AUTO DUSSELDORF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
AUTO DUSSELDORF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط 
حي منزه 427 يعقوب املنصور ---- 

الرباط املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.89563

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوراس  عمر  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   600
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 
مارس   02 بتار خ  السقالي  املجيد 

.2022
بوراس  عمر  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   400
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
مارس   02 بتار خ  السقالي  محمد 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   17 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123102.
93I

sofoget

GHITA TOP TISSUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
GHITA TOP TISSUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

37 زنقة ابن ابي زرعة رقم 3 - 
14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
64647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GHITA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TOP TISSUS
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األثواب و املالبس.
عنوان املقر االجتماعي : القنيطرة 
37 زنقة ابن ابي زرعة رقم 3 - 14000 

القنيطرة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 600  : الفياللي  الهام  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 400  : اإلدري�سي  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 600  : الفياللي  الهام  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
 400  : اإلدري�سي  هللا  عبد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الفياللي  الهام  السيدة 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الفياللي  الهام  السيدة 

القنيطرة املغرب القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم -.
94I

bemultico بيمولتيكو

 COMPLEXE مركب وليلي 
WALILI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الز تون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 COMPLEXE WALILI مركب وليلي 
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 106 
شقة رقم 02 زنقة املعاركة الز تون 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
4091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: مركب  اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.COMPLEXE WALILI وليلي
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة رو البناء
التفاوض.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 106 
الز تون  املعاركة  زنقة   02 رقم  شقة 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد اتودا : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اتودا  محمد  السيد 
املنتزه 02 رقم 267 شقة 2 ايت والل 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اتودا  محمد  السيد 
املنتزه 02 رقم 267 شقة 2 ايت والل 

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 55745.
95I

Fiducia Agency Khouribga

 GROUPEMENT
 INTERPROFESSIONNEL DE

LONSTRUCTION NAVALE
مجموعة ذات النفع االقتصادي

تفو ت حصص

Fiducia Agency Khouribga
 AV MOULAY YOUSSEF, 42

 APPT 66 ، 25000، KHOURIBGA
املغرب

 GROUPEMENT
 INTERPROFESSIONNEL DE
 LONSTRUCTION NAVALE
مجموعة ذات النفع االقتصادي

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 532 
ميناء طانطان - 82000 طانطان 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.5163

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 CNIM )ة(  السيد  تفو ت 
حصة   SERVICE SARL 203
حصة   203 رص6  من  اجتماعية 
 CHERQI )ة(  السيد  لفائدة 
يناير   18 بتار خ   IMPORT SARLAU

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان بتار خ 08 مارس 

2022 تحت رقم 62
96I

 Tunning ورشة صيانة و تنظيف و تز ين السيارات 

garage

TUNNING GARAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TUNNING GARAGE
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 66 زنقة 
رقم 4 حي ررسالن عين البرجة - 
20320 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
533265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ورشة   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
السيارات  تز ين  و  تنظيف  و  صيانة 

.TUNNING GARAGE
ورشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة و تنظيف و تز ين السيارات
66 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الدار  البرجة  عين  ررسالن  4 حي  رقم 
البيماء  الدار   20320  - البيماء 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 1.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   5  : شعيب  بغيلي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   5  : إيهاب  الشكور  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شعيب  بغيلي  السيد 
14، زنقة  3 رقم  66 إقامة األمان ط 
البيماء  الدار  الفيليت  األوداية 

20300 الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  إيهاب  الشكور  السيد 
الصخور  الفرنسيين  زنقة   78
 20290 الدارالبيماء  السوداء 

الدارالبيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شعيب  بغيلي  السيد 
14، زنقة  3 رقم  66 إقامة األمان ط 
البيماء  الدار  الفيليت  األوداية 

20300 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالدار البيماء بتار خ - تحت 

رقم -.
97I

AMOURI CONSULTING

APHYSEM S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسمال الشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
APHYSEM S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 شارع 
الحسيمة األطلس فاس - 30000 

فاس املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.16257

العام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   24 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  ررسمال  رفع  تم   2022
درهم«   5.850.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   14.150.000« من  ري 
طر ق  عن  درهم«   20.000.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1356.
98I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE GLOBAL SET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES
MAROC

SOCIETE GLOBAL SET شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
رقم 350 حي االدارسة طر ق عين 
الشقف - 30000 فاس املغرب.

قف6 التصفية
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رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.47365

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2021 نونبر   09 في  املؤرخ 
SOCIETE GLOBAL SET شركة ذات 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
طر ق  االدارسة  حي   350 رقم  تجزئة 
املغرب  30000 فاس   - الشقف  عين 

نتيجة إلغالء النهائي للشركة.
و عين:

و  لعو ني  محمد  السيد)ة( 
العهد  ولي  شارع   171 عنوانه)ا( 
طابق 3 رقم 8 90000 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتار خ 10 نونبر 2021 وفي تجزئة رقم 
350 حي االدارسة طر ق عين الشقف 

- 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   27 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2021 تحت رقم 8560/021.
99I

RITAJ SUD S.A.R.L

SUD BILBAAO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RITAJ SUD S.A.R.L
 LAAYOUNE ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

SUD BILBAAO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 36 
بلوك س مدينة الوحدة العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

40003
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SUD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BILBAAO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTRETIEN ET REPERETION

.DES VEHICULES
 36 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون  الوحدة  مدينة  س  بلوك 

70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : ايوب  الوافي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : نجيب  منصف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الوافي ايوب عنوانه)ا( رقم 
العيون  الوحدة  مدينة  س  بلوك   36

70000 العيون املغرب.
عنوانه)ا(  نجيب  منصف  السيد 
القواة  شارع  محمد  سيدي  حي 
 7000  2 شقة   3 عمارة  املساعدة 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوافي ايوب عنوانه)ا( رقم 
العيون  الوحدة  مدينة  س  بلوك   36

70000 العيون املغرب
عنوانه)ا(  نجيب  منصف  السيد 
القواة  شارع  محمد  سيدي  حي 
 70000  2 شقة   3 عمارة  املساعدة 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 206/22.
100I

مكتـــب حسابــات ركاديرفسك ش. م. م

 STE HAAAF NEGOCE
SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

قف6 التصفية

مكتـــب حسابــات ركاديرفسك ش. 
م. م

حي تمديد الز تون رقم 56 تكو ن 
اكادير ، 80000، اكادير املغرب

 STE HAAAF NEGOCE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 

رقم16السعادة2 حي املحمدي اكادير 
- 80080 اكادير املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.29781
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 فبراير   08 في  املؤرخ 
 STE HAAAF NEGOCE SARLAU
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ  الوحيد  الشر ك 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
رقم16السعادة2  عمارة  اإلجتماعي 
 80080  - اكادير  املحمدي  حي 
التوقف عن  نتيجة ل  املغرب  اكادير 

النشاط.
و عين:

و  هللا  شكر  حسن  السيد)ة( 
عنوانه)ا( شارع ابراهيم الروداني حي 
املغرب  برشيد   26100 برشيد  زهرة 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
عمارة  وفي   2021 دجنبر   31 بتار خ 
رقم16السعادة2 حي املحمدي اكادير 

- 80000 اكادير املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   08 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 108467.
101I

RITAJ SUD S.A.R.L

 ENTREPRISE BUSINESS
COMPANY SUD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

RITAJ SUD S.A.R.L
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
 ENTREPRISE BUSINESS

COMPANY SUD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الخير رقم 242 العيون - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40827

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 ENTREPRISE BUSINESS  :

. COMPANY SUD
 SERVICES : غرض الشركة بإيجاز

.D’ASSAINISSEMENT
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - العيون   242 رقم  الخير 

العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الداودي  السالم  ابراهيم  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
داوودي  السالم  ابراهيم  السيد 
الراحة  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
بكر رقم  ابي  بن  الرحمان  شارع عبد 
215 العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  داوودي  رقية  السيدة 
الوحدة  مدينة  ج  بلوك   242 رقم 
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العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 771.
102I

TAMUDA TRAVAUX

TAMUDA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAMUDA TRAVAUX
 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER
MAROC

TAMUDA TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
املنصور الدهبي إقامة مايسي6 

الطابق السادس رقم 73 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TAMUDA TRAVAUX
رعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مايسي6  إقامة  الدهبي  املنصور 
 90000  -  73 رقم  السادس  الطابق 

طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم مقاد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : رقشار  صالحة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم مقاد عنوانه)ا( حي 
فهري  نافع  إبن  عقبة  شارع  السالم 
 93200 مميق   08 رقم   03 بسج 

مميق املغرب.
رقشار عنوانه)ا(  السيدة صالحة 
محمد  شارع  رشيد  موالي  تقسيم 
 93102 فنيدق   48 رقم  السادس 

فنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رقشار عنوانه)ا(  السيدة صالحة 
محمد  شارع  رشيد  موالي  تقسيم 
 93102 فنيدق   48 رقم  السادس 

فنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252108.
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مجموعة مدارس توليدو الخاصة

مجموعة مدارس توليدو 
الخاصة

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

مجموعة مدارس توليدو الخاصة
26 شارع مرس سلطان طابق رول 

شقة رقم 3 ، 20000، الدار البيماء 
املغرب

مجموعة مدارس توليدو الخاصة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس سلطان طابق رول شقة رقم 3 
- 20000 الدارالبيماء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

مجموعة مدارس توليدو الخاصة .
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
رطفال  روض  للتعليم؛  خاصة 

ابتدائي و ثانوي .
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
مرس سلطان طابق رول شقة رقم 3 - 

20000 الدارالبيماء املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عبدهللا  برهون  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عبدهللا  برهون  السيد 
النور  تجزئة  عثمان  سيدي 
 20000 78 1 رقم  مجموعة ب زنقة 

الدارالبيماء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عبدهللا  برهون  السيد 
النور  تجزئة  عثمان  سيدي 
 20000 78 1 رقم  مجموعة ب زنقة 

الدارالبيماء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817579.
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AJBAR CONSULTING

STE AQARAT 4 U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30050، FES
املغرب

STE AQARAT 4 U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

 V 98 وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة الجنان طر ق عين الشقف 
متجر رقم 1 - 30050 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AQARAT 4 U
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري
انجاز األشغال املختلفة.

 V  98  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشقف  عين  طر ق  الجنان  تجزئة 

متجر رقم 1 - 30050 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حمدي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى حمدي عنوانه)ا( 
الشقف  عين  طر ق  النزهة  حي   40

30050 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى حمدي عنوانه)ا( 
الشقف  عين  طر ق  النزهة  حي   40

30050 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1481.
105I
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morchid fiscal consulting

غوفين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

morchid fiscal consulting
 RUE SOUMYA IMM 82 2EME

 ETAGE N°04 QUARTIER
 PALMIER CASABLANCA ،
20102، Casablanca Maroc
غوفين شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية عمارة 82 الطابق الثاني رقم 4 
حي النخي6 الدار البيماء - 20340 

الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : غوفين.
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املتنوعة والبناء.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  الثاني  الطابق   82 عمارة  سمية 
4 حي النخي6 الدار البيماء - 20340 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سعيد  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم سعيد عنوانه)ا( 2 
زنقة روكروي درج ب شقة ب 2 اقامة 

20250 الدار  بيلر ف الدار البيماء 
البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم سعيد عنوانه)ا( 2 
زنقة روكروي درج ب شقة ب 2 اقامة 
20250 الدار  بيلر ف الدار البيماء 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817786.
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ACS CONSEILS

RADECTRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب
RADECTRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني الطابق االول شقة 
2 - 26000 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
535881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.RADECTRO
عم6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب شبكات الكمبيوتر.
64 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
عبد هللا املديوني الطابق االول شقة 

2 - 26000 الدار البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

هشام  علوي  اسماعيلي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هشام  علوي  اسماعيلي  السيد 
عنوانه)ا( ليساسفة اقامة الياسمين 
الدار   26000 2 96 شقة  7 عمارة  ر 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
هشام  علوي  اسماعيلي  السيد 
عنوانه)ا( ليساسفة اقامة الياسمين 
الدار   26000 2 96 شقة  7 عمارة  ر 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817241.
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fiduciaire elbakkouri sarl au

 NORELLIG GROUP SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 12 فلور دا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيماء املغرب
 NORELLIG GROUP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 ، 
زنقة ريت رور ر ــ الطابق الثاني ــ شارع 
موالي يوسف ــ حي بوركون - 20250 

الدار البيماء املغرب .
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.433219

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 Caroline )ة(  السيد  تفو ت 

 Sophie Emmanuelle GILLERONI

رص6  من  اجتماعية  حصة   196

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   400

 Jacqueline Vinca Marie Claude

مارس   16 بتار خ   OTMEZGUINE

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817931.
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fiduciaire elbakkouri sarl au

 NORELLIG GROUP SARL

AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 الشك6 القانوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 12 فلور دا العليا 

سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيماء املغرب

 NORELLIG GROUP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي رقم 3 ، 
زنقة ريت رور ر ــ الطابق الثاني ــ شارع 

موالي يوسف ــ حي بوركون - 20250 

الدار البيماء .

تحو 6 الشك6 القانوني للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.433219

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

2022 تم تحو 6  01 مارس  في  املؤرخ 

القانوني للشركة من »شركة  الشك6 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817931.
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fiduciaire elbakkouri sarl au

 NORELLIG GROUP SARL
AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 12 فلور دا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيماء املغرب
 NORELLIG GROUP SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 ، 
زنقة ريت رور ر ــ الطابق الثاني ــ شارع 
موالي يوسف ــ حي بوركون - 20250 

الدار البيماء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.433219

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
 Jacqueline Vinca Marie Claude
 OTMEZGUINE Caroline Sophie
Emmanuelle GILLERONI و كمسير 

آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817931.
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CONSULTIAPOLIS

BKRMA SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CONSULTIAPOLIS
 Immeuble Awkaf, 2 eme etage,

 avenue Mekka, ، 70000،
Laayoune Maroc

BKRMA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوكالة 
01 بلوك c رقم 1072 ، العيون. - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
400785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BKRMA SARL AU
رخصائي   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصنيع  تجميع   - البصر ات 
والعدسات  الطبية  النظارات 
واملنتجات  الشمسية  والنظارات 
املعينات  بيع  واالكسسوارات. 

السمعية.
عنوان املقر االجتماعي : حي الوكالة 
 - العيون.   ،  1072 رقم   c بلوك   01

70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ماء العينين ابوبكر : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابوبكر  العينين  ماء  السيد 
، زنقة  الياقوت  عنوانه)ا( شارع اللة 
05 ، حي الحسني، العيون  13 ، رقم 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابوبكر  العينين  ماء  السيد 
، زنقة  الياقوت  عنوانه)ا( شارع اللة 
05 ، حي الحسني، العيون  13 ، رقم 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   09 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 746.
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ACS CONSEILS

BOULANGERIE
عقد تسيير حر ألص6 تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألص6 تجاري

BOULANGERIE
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة(  رعطى   2021 نونبر   30
للبطاقة  )ة(  الحام6  دالل  بن  زهرة 
املسج6   BJ344650 رقم  الوطنية 
باملحكمة   24904 التجاري  بالسج6 
االبتدائية ببرشيد حق التسيير الحر 
 25/1 ب  الكائن  التجاري  لألص6 
 26000  - الجمي6  املنظر  حي  زنقة 
مصطفى  للسيد)ة(  املغرب  برشيد 
للبطاقة  )ة(  الحام6  االبراهيمي 
الوطنية رقم WA28068 ملدة 5 سنة 
تنتهي  و   2021 01 دجنبر  تبتدئ من 
في 30 نونبر 2026 مقاب6 مبلغ شهري 

7.000 درهم.
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موثقة

GLOBAL PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

موثقة
الدار البيماء، 18مكرر، ملتقى 
زنقة امستردام وزنقة بروكسي6 

إقامة سارة ›‹س« ، مرس السلطان ، 
20490، الدار البيماء املغرب

GLOBAL PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الدار 
البيماء، عين السبع، الحي 

الصناعي، زنقة مكسيكو )سابقا 
زنقة فاطمة بنت عقة ، سابقا 

زنقة »ج«( - 20253 الدار البيماء 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.157035
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 نونبر   12 في  املؤرخ 
 ABATS« من  الشركة  نشاط 

MARCHAND EN DETAIL

» إلى »الفالحة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815888.
113I

 SOCIETE BENGHADDA GESTION

TOURISTIQUE SARL

شركة بنغدة جستيون 
توريستيك ش.م.م
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE BENGHADDA
GESTION TOURISTIQUE SARL

 BP 438 ESSAOUIRA PRINCIPAL
، 44000، ESSAOUIRA MAROC
شركة بنغدة جستيون توريستيك 
ش.م.م »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 

بمركزسيدي كاوكي جماعة سيدي 
كاوكي اقليم الصو رة - 44125 

الصو رة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.2499

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 ماي 2017

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 AUBERGE إلى  الشركة  إسم  تغيير 

DU MARABOUT SARL
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
إلى  الشركة  نشاط  تغيير  مايلي: 

EXPLOITANT AUBERGE
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االسا�سي  القانون  تعدي6 

وفقا ملا سبق
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الغرض االجتماعي للشركة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تسمية الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصو رة بتار خ 12 يونيو 

2017 تحت رقم 170.
114I
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FIDUCIAIRE IBN ROCHD

 AUTO ECOLE YAHYA
MOUTAHIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق السبت
 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب
 AUTO ECOLE YAHYA

MOUTAHIR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
بوعزة جماعة اوالد بورحمون سوق 
السبت - 23550 سوق البت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.ECOLE YAHYA MOUTAHIR
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم السياقة.
عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 
سوق  بورحمون  اوالد  جماعة  بوعزة 
السبت - 23550 سوق البت املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : اللطيف  السيد عنزي عبد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : نوال  سكراط  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  عنزي  السيد 
سيدي  الدروة  قصر  دوار  عنوانه)ا( 

سوق   23550 السبت  سوق  عي�سى 
السبت املغرب.

عنوانه)ا(  نوال  سكراط  السيدة 
حي السعادة الرقم 150 سوق السبت 

23550 سوق السبت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عبد  عنزي  السيد 
سيدي  الدروة  قصر  دوار  عنوانه)ا( 
سوق   23550 السبت  سوق  عي�سى 

السبت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
النمة  االبتدائية بسوق السبت اوالد 
رقم  تحت   2022 مارس   18 بتار خ 

.252
115I

CWA MOROCCO

 DEKRA CLAIMS SERVICES
MAROC

إعالن متعدد القرارات

CWA MOROCCO
17، زنقة البحتوري حي كوتيي، 
20060، الدار البيماء املغرب
 DEKRA CLAIMS SERVICES

MAROC »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 196 شارع 
مرس السلطان، إقامة الخنساء، 
الطابق الثاني، رقم 19 - - الدار 

البيماء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.10325

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: اإلحاطة علما باستقالة السيد 
كمسير  مهامه  من  قدور  ناصيف 

مشارك
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :N/A رقم  بند 

N/A :مايلي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 
مارس 2022 تحت رقم 818171 .

116I

CWA MOROCCO

ARCHIVEX
إعالن متعدد القرارات

CWA MOROCCO
17، زنقة البحتوري حي كوتيي، 
20060، الدار البيماء املغرب
ARCHIVEX »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
 - - L الصناعية عين السبع ، الزنقة

الدار البيماء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.10353

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 دجنبر 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
عزل السيد إر ك رجيالر من منصبه 

كمديرعام للشركة بأثر فوري
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
رئيس  منصب  بين  الجمع  اختيار 
وبناًء  العام.  واملدير  اإلدارة  مجلس 
إسماعي6  السيد  سيتولى  ذلك،  على 
اآلن فصاعًدا  من  روز لفا�سي  سينكر 

منصب رئيسا مديرا عاما للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :N/A رقم  بند 

N/A :مايلي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818175 .
117I

morchid fiscal consulting

إيجيتس للخدمات الشاملة 
)IGETIS GLOBAL SERVICES(
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

morchid fiscal consulting
 RUE SOUMYA IMM 82 2EME

 ETAGE N°04 QUARTIER
 PALMIER CASABLANCA ،
20102، Casablanca Maroc

 IGETIS( إيجيتس للخدمات الشاملة
GLOBAL SERVICES( شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية عمارة 82 الطابق الثاني رقم 4 
حي النخي6 الدار البيماء - 20340 

الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 IGETIS( إيجيتس للخدمات الشاملة

.(GLOBAL SERVICES
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البرمجيات للكمبيوتر.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  الثاني  الطابق   82 عمارة  سمية 
4 حي النخي6 الدار البيماء - 20340 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد األزرق خالد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خالد  األزرق  السيد 
273 شارع عبد املومن رقم 1 طابق 1 
الدار البيماء 20102 الدار البيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 
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ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خالد  األزرق  السيد 
273 شارع عبد املومن رقم 1 طابق 1 
الدار البيماء 20102 الدار البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817787.
118I

سكينة الفركاعي

SOCIETE AHMED EZZINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

سكينة الفركاعي
مدينة 25 مارس بلوك y رقم 827 ، 

70000، العيون املغرب
 SOCIETE AHMED EZZINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العودة رقم 452 ، العيون - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOCIETE AHMED EZZINE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع الطوب والبالط ومنتجات البناء 
الفخار ة واالسمنت جميع املنتجات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - العيون   ،  452 العودة رقم 

العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حمادي  الز ن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حمادي  الز ن  السيد 
العيون   70000 الدشيرة  قيادة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حمادي  الز ن  السيد 
العيون   70000 الدشيرة  قيادة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   07 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 679.
119I

ste mifi

STAR FRITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc
STAR FRITE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 01 
جماعة الدخيسة دوار املخاتير 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

55757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STAR  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.FRITE
غرض الشركة بإيجاز : بيع الخمر 

والفواكه، بيع رقائق البطاطس.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املخاتير  دوار  الدخيسة  جماعة   01

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد خالد اشغية 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : زهدي  السيد رشيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اشغية  خالد  السيد 
سعادة العيون عمارة النصر رقم 17 
مكناس   l 50000مكناس البساتين 

املغرب.
عنوانه)ا(  زهدي  رشيد  السيد 
 50000 اإلنارة مكناس  343 حي  رقم 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اشغية  خالد  السيد 
سعادة العيون عمارة النصر رقم 17 
مكناس   50000 مكناس  البساتين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 4103.
120I

Fidel Audit

صيدلية سبأ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

Fidel Audit
23 شارع الجيروند إقامة 2000 

الطابق األول رقم 1 ، 20500، الدار 
البيماء املغرب

صيدلية سبأ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع 
الرشاد جماعة املجاطية والد طالب 
بلوك 3 تجزئة رقم 784 مديونة - 

29003 الدار البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

صيدلية سبأ.

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

مشروع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طالب  والد  املجاطية  جماعة  الرشاد 

 - مديونة   784 رقم  تجزئة   3 بلوك 

29003 الدار البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : العفيف  رمين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العفيف  رمين  السيد 
النجاة  اقامة  لعلج  البشير  زنقة 

فلوري  فال   20 الشقة   4 الطابق 

20390 الدار البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العفيف  رمين  السيد 
النجاة  اقامة  لعلج  البشير  زنقة 

فلوري  فال   20 الشقة   4 الطابق 

20390 الدار البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817848.

121I
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

SolarPerc, Maroc SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 SolarPerc, Maroc SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 217 شارع 

ابراهيم الروداني ، الطابق 1 رقم 3 - 

20000 الدارالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SolarPerc, Maroc SARL AU

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة  ومستلزمات  وردوات  معدات 

املتجددة.

 217  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 1 الطابق   ، الروداني  ابراهيم  شارع 
رقم 3 - 20000 الدارالبيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

محمد  على  عالم  احمد  السيد 

اسماعي6 : 1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  على  عالم  احمد  السيد 
 11311 القاهرة  اسماعي6 عنوانه)ا( 

القاهرة مصر.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  على  عالم  احمد  السيد 

اسماعي6 عنوانه)ا( القاهرة  
11311 القاهرة مصر

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818301.
122I

METREK COMPTA PRO

 SOCIETE HOUMRAD
TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
 SOCIETE HOUMRAD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
148 شقة رقم 2 الطبق االول شارع 
محمد الخامس - 16000 سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
29085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOCIETE HOUMRAD TRANS
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االول  الطبق   2 رقم  شقة   148 رقم 
 16000  - الخامس  محمد  شارع 

سيدي قاسم املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 900  : حماني  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حماني  رضوان  السيد 
العسلوجي  دار  لخاللقة  دوارتغاري 

16150 بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حماني  رضوان  السيد 
العسلوجي  دار  لخاللقة  دوارتغاري 

16150 بلقصيري املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت رقم 81.
123I

M&T OFFICE

SOFYBOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M&T OFFICE
 RUE MOHAMED SEMIHA

 IMM 77 ETG 10 N 57 ، 20000،
casablanca maroc

SOFYBOX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 شارع 
محمد سميحة شقة طابق10 شقة 
57 - 20500 الدار البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
533915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOFYBOX
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع
تسليم

التوزيع.
عنوان املقر االجتماعي : 77 شارع 
شقة  طابق10  شقة  سميحة  محمد 

57 - 20500 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حيسوني  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد سعيد حيسوني 
32000 الحسيمة املغرب. الحسيمة  

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم حيسوني عنوانه)ا( 
الحسيمة 32000 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالدار البيماء بتار خ - تحت 

رقم -.
124I

ب2س كونسلتينك

 AGENCE TEXTILE
NOGUEIRA›S

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

ب2س كونسلتينك
 13rue ahmed el majjati res

 des alpes 1e etg appt 8 maarif
casablanca، 20000، الدار 

البيماء املغرب
 AGENCE TEXTILE NOGUEIRA›S
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 30 شقة 
8 زنقة موالي احمد الوكيلي حسان 

الرباط - 10020 الرباط املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.536031
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحو 6  28 شتنبر  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
احمد  موالي  زنقة   8 شقة   30« من 
 10020  - الرباط  حسان  الوكيلي 
القصبة  »تجزىة  إلى  املغرب«  الرباط 
الدار  الحسني  الحي  س   148 رقم   p
البيماء  الدار   20230  - البيماء 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817443.
125I

somadik

DUCROT VERT
إعالن متعدد القرارات

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

DUCROT VERT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: ملتقى 

شارع مكة وزنقة الشاو ة - - العيون 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.40137
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 مارس   08 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
الشركة  راسمال  رفع  مايلي:  على 
الى  درهم   500.000.00 من 

8.500.000.00 درهم
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تزسيع اهداف الشركة ليشم6 
TRANSPORT D’eau

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 
مايلي: 03.06.07

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 717.
126I

somadik

 TAJ BENCHALAHA
TRAVAUX

إعالن متعدد القرارات

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

 TAJ BENCHALAHA TRAVAUX
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: مدينة 
الوفاق رقم 633 د - - العيون 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.40135

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 فبراير   17 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
الشركة  راسمال  رفع  مايلي:  على 
الى  درهم   100.000.00 من 

3.500.000.00 درهم
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: تزسيع اهداف الشركة ليشم6 

TRANSPORT D’eau
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

مايلي: 03.06.07
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 718.
127I

السالوي حسن

ELBONIM S.A.R.Lُُ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

السالوي حسن
115شارع 2 مارس الدار البيماء، 

2000، الدار البيماء املغلرب
ELBONIM S.A.R.Lُُ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الحسن الثاني سيدي بليوط رنفا-
الدار البيماء 59 شارع الحسن 
الثاني سيدي بليوط رنفا-الدار 
البيماء 20330 الدار البيماء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.183881

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 دجنبر   28 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( فحيما 

مخلوف كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817988.
128I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 PERFORMANCE
CONSULTING PARTNERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 PERFORMANCE CONSULTING
PARTNERS

شركة ذ ا ت املسؤ و لية املحد ودة 
ذ ات الشر ك الوحيد رر سما لها 

100.000 د ر هم
مقر ها اال جتما عي : الد ا ر البيما 

ء - 38، زنقة ربو عباس عزفي – 
الطابق 2 رقم 19 - املعار ف

تأ سيس شر كة ذ ا ت املسؤ و لية 
املحد و دة ذ ا ت الشر يك الو حيـــد

بمقت�سى عقد عر في منجز بتا ر يخ 
نون  القا  تهـييـئ  ثم   2022 فبراير   10

األ سا �سي لشركة ذ ا ت املسؤ و لية 
املحد و دة ذ ا ت الشر يك الو حيــد 

مميز ا تها كالتا لي :
 PERFORMANCE  : التسمية 

CONSULTING PARTNERS
الر ر سما ل اإل جتما عي : 100.000 
1.000 حصة من  الى  د ر هم مقسم 

فــئــة 100 د رهم للحصة.
الشر يــك : السيد ة إكرام الر احي، 
القا طنة ب ، الحا ملة لبطا قة التعر 

LB37328 يف الو طنية ر قم
املقر اال جتما عي : الد ا ر البيما ء 
- 38، زنقة ربو عباس عزفي – الطابق 

2 رقم 19 - املعار ف
 ، الحسابات  كشف   : ف  الهد 

التدقيق ، رستشارة املقاوالت
 املـــــد ة : 99 سنة إ بتد ا ء من تا ر 
يخ تأ سيسها النها ئي في السج6 التجا 

ر ي.
التسيير : السيدة إكرام الر احي ، 
مسيرة و شر يكة و حيدة للشر كة ملد 

ة غير محد و د ة.
ى  لد  ني  نو  القا  ع  ا  يد  اإل  ثم 
لوالية  لإلستثمار  الجهوي  املركز 
 10 بتار خ  الدارالبيماء-سطات، 
مسجلة  الشركة   .2022 فبراير 
بالسج6 التجاري للدار البيماء تحت 

رقم 534947
مقتطف من ر ج6 اال شها ر

129I

GOOD SYNDIC SARL A.U

GOOD SYNDIC SARL A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 GOOD SYNDIC SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
عنوان مقرها اإلجتماعي شارع محمد 

زفزاف، إقامة صوفيا رقم 189، 
شقة سفلية، سيدي مومن، 20640 

الدار البيماء
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد
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رقم التقييد في السج6 التجاري : 
534507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
باملميزات التالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
 GOOD SYNDIC SARL A.U
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء بمختصر تسميتها : 
و  تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تدبير امللك املشترك و امللك العقاري 

كوكي6
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  صوفيا  إقامة  زفزاف،  محمد 
مومن،  سيدي  سفلية،  شقة   ،189

20640 الدار البيماء
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 : الشركة  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي :
 : مزكيط  سليمان  السيد 
درهم   100 بقيمة  1.000حصة 

للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء
عنوانه  مزكيط  سليمان  السيد 
 ،19 رقم   ،7 زنقة  الدين،  عز  تجزئة 

الدار البيماء ا(
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه  مزكيط  سليمان  السيد 
 ،19 رقم   ،7 زنقة  الدين،  عز  تجزئة 

الدار البيماء ا(
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 814917
130I

االستاذ بدر الدين بولغدان

BOYAUDERIE DRIMANO
إعالن متعدد القرارات

مكتب األستاذ بدر الدين بولغدان

زنقة عبد الخالق الطريس و زنقة 
ابراهيم الروداني

رقم  الثاني  الطابق  الربيع  مكاتب 
11/12

 BOYAUDERIE DRIMANO » «
S.A.R.L شركة 

 5.5000,00 االجتماعي  الررسمال 
درهم 

الحي   800 ،زنقة  االجتماعي  املقر 
رقم  قطعة  ابراهيم  الصناعي سيدي 

81 ، فاس
السج6 التجاري عدد 17531 

هبة حصص اجتماعية
و إعادة صياغة القانون األسا�سي 

للشركة
بتار خ  توثيقي  عقد  1/بمقت�سى 

21 فبراير 2022 ، وهب:
الحسيني  العراقي  املهدي  السيد 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6   ،
C 142087، ثمانية آالف حصة  رقم 
بقيمة  اجتماعية   « حصة   8.000  «

100.00 درهم للحصة الواحدة.
لفائدة :

الحسيني  العراقي  يحيى  السيد   -
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6   ،

 CD475283 رقم
املسماة  بالشركة  يمتلكها  التي  و 
 BOYAUDERIE DRIMANO  «
املسؤولية  ذات  شركة   »  S.A.R.L
 5.500.000،00 ررسمالها  املحددة 
درهم، و التي يوجد مقرها االجتماعي 
الصناعي  الحي   800 زنقة  بفاس، 

سيدي ابراهيم قطعة رقم 81
إذ قرر الجمع العام املوافقة على 

هاته الهبة:
ونتيجة لذلك تم تقر ر ما يلي:

- توزيع الحصص اإلجتماعية على 
الشك6 التالي:

* السيد حسن العراقي حسيني ---
--- 1.432 حصة 

العراقي  علي  محمد  *السيد 
حسيني - 26.784 حصة 

العراقي  علي  املهدي  *السيد 
حسيني - 10.784 حصة

* السيد عمر العراقي الحسيني----- 
8.000 حصة 

العراقي  يحيى  السيد   *
الحسيني----- 8.000 حصة

 ------------55.000 املجموع 
حصة 

املساهمات:
الحسيني  العراقي  حسن  السيد   *

143.200،00 درهم
العراقي  علي  محمد  *السيد 

الحسيني - 2.678.400،00 درهم
علي  املهدي  *السيد 
 -------------- الحسيني  العراقي 

1.078.400،00 درهم
العراقي  عمر  السيد   *
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - لحسيني ا

800.000،00 درهم
العراقي  يحيى  السيد   *
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - لحسيني ا

800.000،00 درهم
 ---------------- املجموع 

5.500.000،00 درهم
بتار خ  توثيقي  عقد  2/بمقت�سى 
صياغة  إعادة  تم   2022 فبراير   21

القانون األسا�سي للشركة
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  المبط  بكتابة  القانوني 
 11 بتار خ  بفاس  التجار ة  املحكمة 

مارس 2022، تحث عدد 1322.
األستاذ بدر الدين بولغدان

131I

جمال الصدقي محاسب معتمد

OKCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

جمال الصدقي محاسب معتمد
شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15000، الخميسات املغرب
OKCHANGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس رقم 143 تيفلت - 
15000 الخميسات املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

26075 مكرر.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 مارس   09 في  املؤرخ 
املصادقة على :

والز ن  خليد  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   2.250
4.500 حصة لفائدة السيد )ة( سهام 

العتمانى بتار خ 09 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 17 بتار خ  بالخميسات  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 126.
132I

MOORISH

AWA ALUMINIUM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيماء املغرب

AWA ALUMINIUM SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
التجاري الر اض رقم85 ا لطابق 
الثاني البيماء الدار البيماء 
20610 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

535731
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AWA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. ALUMINIUM SARL
رعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة
سباكة ، كهرباء ، تركيب ، مكيف 

، جص ، نجارة ، رلومنيوم.
الصحي  والصرف  املياه  رعمال 
الصغيرة  املساكن  وصيانة  بناء  ؛ 
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والكبيرة..
عنوان املقر االجتماعي : 61 شارع 
املركز  املعاني  اليقوت مصطفى  اللة 
لطابق  ا  رقم85  الر اض  التجاري 
الثاني البيماء الدار البيماء 20610 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : مبروك  الغني  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد رشرف مبروك : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
250 حصة   : مبروك  وليد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مبروك  الغني  عبد  السيد 
رقم   17 زنقة  الشر فة  عنوانه)ا( حي 
3 عمارة 51 عين الشق 20460 الدار 

البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  مبروك  رشرف  السيد 
عمارة   3 رقم   17 زنقة  الشر فة  حي 
51 عين الشق 20460 الدار البيماء 

املغرب.
السيد وليد مبروك عنوانه)ا( حي 
 51 عمارة   3 رقم   17 زنقة  الشر فة 
البيماء  الدار   20460 الشق  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مبروك  الغني  عبد  السيد 
رقم   17 زنقة  الشر فة  عنوانه)ا( حي 
3 عمارة 51 عين الشق 20460 الدار 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817066.
133I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

KASKAS DE TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسمال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54000، خنيفرة املغرب

KASKAS DE TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 66 

زنقة 2 حي ايت حجو - 54450 
مر رت املغرب.

رفع ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.3673
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
»118.000 درهم« ري من »100.000 
عن  درهم«   218.000« إلى  درهم« 
رو  نقدية  حصص  تقديم   : طر ق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 116.
134I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 ATELIER ELECTRO
TECHNIQUE DE L’ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54000، خنيفرة املغرب

 ATELIER ELECTRO TECHNIQUE
DE L’ATLAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة ابن 
سينا رقم 02 شارع محمد الخامس - 

54450 مر رت املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.3161

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   07 في  املؤرخ 
 ATELIER ELECTRO TECHNIQUE

املسؤولية  ذات  شركة   DE L’ATLAS
 100.000 ررسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
محمد  شارع   02 رقم  سينا  ابن  زنقة 
املغرب  مر رت   54450  - الخامس 

نتيجة لتوقيف نشاط الشركة.
و عين:

و  كسكاس  الطيب  السيد)ة( 
 66 رقم  بطوطة  ابن  زنقة  عنوانه)ا( 
حي ايت حجو 54450 مر رت املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتار خ 07 مارس 2022 وفي زنقة ابن 
سينا رقم 02 شارع محمد الخامس - 

54450 مر رت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 117.
135I

RIM FINANCIAL

ASKA TIME اسكا تايم
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيماء املغرب

اسكا تايم ASKA TIME »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 332 شارع 
ابراهيم الروداني الطابق الثاني رقم 
12 املعار ف - 20134 الدار البيماء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.486059

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة   1000 تفو ت  على  املوافقة 
اسماء  السيدة  طرف  من  اجتماعية 

طائع الى السيد هشام شنتاف 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على الشر ك الوحيد السيد 
هشام شنتاف 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على استقالة املسيرة السيدة 
هشام  السيد  وتسمية  طائع  اسماء 

شنتاف كمسيير جديد للشركة 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجتماعية
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الراسمال االجتماعي 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تسمية املسير
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: صالحيات املسير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817841.
136I

gest consultants

LSCC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعار ف 
الدار البيماء، 20100، الدار 

البيماء املغرب
LSCC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 8 

زنقة عمر السالوي طابق 4 مرس 
السلطان - 20120 الدار البيماء 

املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.8857

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر ح6   2021 07 دجنبر  في  املؤرخ 
LSCC شركة ذات مسؤولية محدودة 
ررسمالها  مبلغ  الوحيد  الشر ك  ذات 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
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السالوي  عمر  زنقة   8 اإلجتماعي 
 20120  - السلطان  مرس   4 طابق 
الزمة  نتيجة  املغرب  البيماء  الدار 

اقتصادية.
و عين:

السيد)ة( سعد لزرق و عنوانه)ا( 
 20130 السالم  حي  اور كا  زنقة   13
)ة(  كمصفي  املغرب  البيماء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   8 وفي   2021 دجنبر   07 بتار خ 
عمر السالوي طابق 4 مرس السلطان 

- 20120 الدار البيماء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815867.
137I

RIM FINANCIAL

NewJoule نيوجول
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيماء املغرب

نيوجول NewJoule »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 46 شارع 
الزرقطوني مكتب 15-16 الطابق 
السادس - 20130 الدار البيماء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.495601

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الى  اجتماعية  حصة   660 تفو ت 
السيدة نرجس الكطيوي )330 حصة 
ياسين  السيد  طرف  من  اجتماعية( 
اعبوش و)330 حصة اجتماعية( من 

طرف السيد محمد ابن عودة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشك6  تغيير 

الى  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد 
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شك6 الشركة
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجتماعية 
بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

الراسمال االجتماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817840.
138I

CEDECOM

KALOG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC

KALOG شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة درب لوبيال بوركون الدار 

البيماء الدار البيماء 20200 الدار 
البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KALOG

إنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري.

10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الدار  بوركون  لوبيال  درب  الشراردة 
البيماء الدار البيماء 20200 الدار 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مبارك قدار : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قدار  مبارك  السيد 
 225 رقم  صوفيا  ر اض  تجزئة 
الدار   20200 البيماء  ليساسفة 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  قدار  مبارك  السيد 
 225 رقم  صوفيا  ر اض  تجزئة 
الدار   20200 البيماء  ليساسفة 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818130.
139I

LK CONSULTING SARL

 GROUPE MOZAROT
SPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
 GROUPE MOZAROT SPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة رقم 
6 مخزن رقم 68 منطقة الخدمات 

االقتصادية الفنيدق املنطقة الحرة 
واد نكرو الفنيدق - 93000 الفيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

31227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GROUPE MOZAROT SPORT

االستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التصدير  و  بيع  التوزيع  و  التخز ن 

مواد الخياطة و االلبسة.

عنوان املقر االجتماعي : قطعة رقم 

الخدمات  منطقة   68 رقم  مخزن   6

الحرة  املنطقة  الفنيدق  االقتصادية 

الفيدق   93000  - الفنيدق  واد نكرو 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املنتصر الزعروط : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزعروط  املنتصر  السيد 

رقم  اليزيدي  محمد  شارع  عنوانه)ا( 

42 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الزعروط  املنتصر  السيد 

رقم  اليزيدي  محمد  شارع  عنوانه)ا( 

93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   17 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 840.

140I
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ripartners sarl

 STE TRAVAUX DE SAFI
SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة
ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

 STE TRAVAUX DE SAFI SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس زنقة 159 املدينة 
الجديدة اسفي - 46000 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
11895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TRAVAUX DE SAFI SARL
-تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة
-اعمال مختلفة او البناء.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املدينة   159 زنقة  الخامس  محمد 
اسفي   46000  - اسفي  الجديدة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا كوري : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عبد اللطيف لور ني : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كوري  هللا  عبد  السيد 
سيدي  الفرح  حي  ياقوت  زنقة   05

بوز د 46000 اسفي املغرب.
لور ني  اللطيف  عبد  السيد 
 17 رقم  كنيدي  شارع  عنوانه)ا( 

البالطو 46000 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كوري  هللا  عبد  السيد 
سيدي  الفرح  حي  ياقوت  زنقة   05

بوز د 46000 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي بتار خ - تحت رقم -.
141I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

STE AL MOUIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

 BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 16
 n° 2 FES 16 rue abdelkrim

 benjelloun n° 2 FES، 30000،
FES MAROC

STE AL MOUIZ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
1-2-3 تجزئة سيدي ابراهيم زنقة 
سوسن فاس - 30000 فاس املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.28633
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 فبراير   22 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE AL MOUIZ ح6 
ررسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
تجزئة   1-2-3 تجزئة  اإلجتماعي 
فاس  سوسن  زنقة  ابراهيم  سيدي 
لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -
تحقيق الغرض االجتماعي و تداعيات 

االزمة االقتصادية.

و عين:
و  يوسفي  عبدالعز ز  السيد)ة( 
 2 صولينا  تجزئة   7 فيال  عنوانه)ا( 
املغرب  فاس   30000 ايموزار  طر ق 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2022 فبراير   22 بتار خ 
شارع  ابراهيم  سيدي  تجزئة   1-2-3
سوسن فاس - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   08 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1238/022.
142I

LK CONSULTING SARL

RAKDOU MAHER FOOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
 RAKDOU MAHER FOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة رقم 
1 مخزن رقم 3 منطقة الخدمات 

االقتصادية الفنيدق املنطقة الحرة 
واد نكرو الفنيدق - 93000 الفيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
31225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.RAKDOU MAHER FOOD

االستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التخز ن و التوزيع بيع و تصدير املواد 

االحية والغدائية.
قطعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 1 مخزن رقم 3 منطقة الخدمات 
الحرة  املنطقة  الفنيدق  االقتصادية 
الفيدق   93000  - الفنيدق  واد نكرو 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   1  : ركدو  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ركدو عنوانه)ا( كايي 
 93000 ك   5 بو رتا   9 روميرو  رايو 

سبتة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ركدو عنوانه)ا( كايي 
 93000 ك   5 بو رتا   9 روميرو  رايو 

سبتة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 839.
143I

NASSIRI TECHNOLOGY SERVICE

 NASSIRI TECHNOLOGY
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو ت حصص

 NASSIRI TECHNOLOGY
SERVICE

 RES ATLAS FLEURIE BAT I
ETAGE 1 N 1 ، 90000، طنجة 

املغرب
 NASSIRI TECHNOLOGY

SERVICE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 RES وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ATLAS FLEURIE BAT I ETAGE 1

N 1 - 90000 طنجة املغرب.
تفو ت حصص
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رقم التقييد في السج6 التجاري 
.96497

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رضا  محمد  )ة(  السيد  تفو ت 
حيماد 50 حصة اجتماعية من رص6 
100 حصة لفائدة السيد )ة( محمد 
رضا ناصيري بتار خ 02 مارس 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   10 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251802.
144I

derdab compta

كونستخيك�سي بن لربي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

derdab compta
 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL
N.5 ، 90000، tanger maroc

كونستخيك�سي بن لربي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

جبيالت تجزئة 2625 اقامة شقة 
مح6 رقم 01 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
124661

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

كونستخيك�سي بن لربي.
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع الوطنية والدولية
البيع بالجملة وتوزيع املواد البناء.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شقة  اقامة   2625 تجزئة  جبيالت 
مح6 رقم 01 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
عربي  بن  ياسين  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عربي  بن  ياسين  محمد  السيد 
 9000 طنجة  جبيال  حي  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عربي  بن  ياسين  محمد  السيد 
 9000 طنجة  جبيال  حي  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 1591.
145I

s1 consulting

سكوري برفومري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

سكوري برفومري شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16 
جنان السكوري بنصفار صفرو 
املغرب 31000 صفرو املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.965

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر ح6   2020 17 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
برفومري  سكوري  الوحيد  الشر ك 
مبلغ ررسمالها 10.000 درهم وعنوان 
جنان   16 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  صفرو  بنصفار  السكوري 
 : ل  نتيجة  املغرب  صفرو   31000

ازمة.
 16 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
صفرو  بنصفار  السكوري  جنان 

املغرب 31000 صفرو املغرب. 
و عين:

و  سكوري  مر م  السيد)ة( 
السكوري  جنان   16 رقم  عنوانه)ا( 
بنصفار صفرو 31000 صفرو املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  بصفرو  االبتدائية 
رقم  تحت   2020 شتنبر   21

.22611120011937
146I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

AERO DATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
AERO DATA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 38 مكرر 
شارع محمد السالوي الطابق الثاني 

- 30000 فاس املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.23063

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر ح6   2021 20 دجنبر  في  املؤرخ 
AERO DATA شركة ذات املسؤولية 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  املحدودة 
 38 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق  السالوي  محمد  شارع  مكرر 
نتيجة  املغرب  فاس   30000  - الثاني 

الملنافسة.
و عين:

و  سليم  مليح  بن  السيد)ة( 
محمد  شارع  مكرر   38 عنوانه)ا( 
السالوي الطابق الثاني 30000 فاس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتار خ 20 دجنبر 2021 وفي 38 مكرر 
شارع محمد السالوي الطابق الثاني - 

30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   10 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1291.
147I

STE MILLE POINT SARL AU

DIGI NINE - شركة ديجي نين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DIGI NINE .SARL
 AV ABDELKRIM BENJELLOUN
 N°42 6EME ETAGE BUREAUX
ACHRAF ، 30000، FES MAROC

شركة ديجي نين - DIGI NINE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبد 
الكر م بنجلون رقم 42 الطابق 

السادس مكاتب اشرف - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
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: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتماء 
.DIGI NINE - ديجي نين

مبرمج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
,محل6,منظر في اعالميات.

- مقاول في الهندسة املعلوماتية.

- بائع رو مكتري االت اعالميات. .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   42 بنجلون رقم  الكر م  عبد 
 30000  - اشرف  مكاتب  السادس 

فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : مروني  علمي  زكر اء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : زرغوني  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مروني  علمي  زكر اء  السيد 
البكراوي  درب   29 رقم  عنوانه)ا( 

الز ات 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  زرغوني  ادريس  السيد 

كندا 10720 كندا كندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مروني  علمي  زكر اء  السيد 
البكراوي  درب   29 رقم  عنوانه)ا( 

الز ات 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   07 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1195.
148I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 STE YAHYA EL ANSSARI
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

ح6 شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE YAHYA EL ANSSARI SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ايت 
مو�سى وعمر امزورن - 32000 

الحسيمة املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.2495

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر ح6   2021 22 دجنبر  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 STE YAHYA EL الوحيد  الشر ك 
ANSSARI SARL AU مبلغ ررسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   80.000
وعمر  مو�سى  ايت  حي  اإلجتماعي 
املغرب  الحسيمة   32000  - امزورن 

نتيجة ل : كساد السوق.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 32000  - امزورن  وعمر  مو�سى  ايت 

الحسيمة املغرب. 
و عين:

و  االنصاري  احمد  السيد)ة( 
وعمر  مو�سى  ايت  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  الحسيمة   32000 امزورن 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتار خ 17 يناير 

2022 تحت رقم 17.
149I

CABINET K.BUSINESS

 NOBEL « نوبل فيشري
»FISHERY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو ت حصص

CABINET K.BUSINESS
 Bureau II imm elysen av

 Casablanca hay mouhamadi
 agadir AGADIR، 83000،

AGADIR MarOc

 »NOBEL FISHERY « نوب6 فيشري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوفاق رقم C 7791 العيون - 

70000 العيون املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.17337

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 دجنبر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد  ناصر  )ة(  السيد  تفو ت 
حصة   1.000 شر م  نمير  الرحمان 
حصة   1.000 رص6  من  اجتماعية 
لفائدة السيد )ة( محمد رمين شنابله 

بتار خ 14 دجنبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   14 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 96/22.
150I

CSN MAROC

BOUCHERIE EZZAAFARAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

 BOUCHERIE EZZAAFARAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر 12 
عمارة 6GH 43 عملية برج الز تون - 

40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BOUCHERIE EZZAAFARAN
صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مجزرة.
عنوان املقر االجتماعي : املتجر 12 
عمارة 6GH 43 عملية برج الز تون - 

40000 مراكش املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عمر عارف : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عارف  عمر  السيد 
اسكجور   618 رقم   2 برادي  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عارف  حمزة  السيد 
اسكجور   618 رقم   2 برادي  تجزئة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133826.
151I

CAB ADVICE

ARMAX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع محمد الخامس عمارة رقم 
148 الطابق األول شقة رقم 2 ، 
16000، سيدي قاسم املغرب

ARMAX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بيطات 
ودادية العهد رقم 24 - 16150 

مشرع بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

815
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ARMAX
غرض الشركة بإيجاز : - االشغال 

املتنوعة و البناء
- التجارة .

عنوان املقر االجتماعي : حي بيطات 
ودادية العهد رقم 24 - 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لحسن العيدودي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العيدودي  لحسن  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد عمران الحوافات 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العيدودي  لحسن  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد عمران الحوافات 

16150 مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

23 فبراير 2022 تحت رقم 28.
152I

العيون استشارات

LAYA SAHARA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
LAYA SAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ادريس االول رقم 40 ح - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAYA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SAHARA
ك6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجاري  بالنشاط  مايتعلق 
والتصدير،  االستراد  والخدماتي، 
املواد  واستراد  وتسو ق  وتوزيع  بيع 
الغدائية )الشاي(، الثوب والنسيج....
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - ح   40 رقم  االول  ادريس 

العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
البالد  نفس  الخالق  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البالد  نفس  الخالق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( شارع املتنبي بدون رقم حي 

الوحدة1 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

البالد  نفس  الخالق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( شارع املتنبي بدون رقم حي 

الوحدة1 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 691.
153I

Ste Abdoune Conseil

MHBTP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسمال الشركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد األطلس طر ق صفرو فاس ، 
30000، فاس املغرب

MHBTP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الكعــــدة عين بيما فاس - 30000 
فاس املغرب.

رفع ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.64395
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 يناير   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
»900.000 درهم« ري من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
رو  نقدية  حصص  تقديم   : طر ق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   10 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 696.
154I

CONSEILS EVERNAGE

AGRONOURDIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

AGRONOURDIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشطر06 

حرف د رقم 144 تامنصورت 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123679

 04 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AGRONOURDIS
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغذائية  الزراعية  املنتجات 

بالتقسيط
التجارة / االستيراد والتصدير 

عنوان املقر االجتماعي : الشطر06 
حرف د رقم 144 تامنصورت مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الناعوري  السيد ميمون 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الناعوري  ميمون  السيد 
رقم  د  حرف  الشطر06  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش  تامنصورت   145

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الناعوري  ميمون  السيد 
رقم  د  حرف  الشطر06  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش  تامنصورت   145

مراكش املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133919.
155I

VASTER

VASTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VASTER
26 محج مرس السلطان الطابق 

األول رقم 3 ، 20200، الدارالبيماء 
املغرب

VASTER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26، محج 
مرس السلطان الطابق األول رقم 3 

- 20490 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536021
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.VASTER
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسة والتنسيق.
عنوان املقر االجتماعي : 26، محج 
مرس السلطان الطابق األول رقم 3 - 

20490 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 TETRADE الشركة 
CONSULTING : 250 حصة بقيمة 

100,00 درهم للحصة .
السيد محمد كودرار : 250 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
 250  : لوديي  منبهي  رنس  السيد 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
 250  : كندري  التهامي  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 TETRADE الشركة 
عنوانه)ا(   CONSULTING
محمد  زنقة  إيمان  مركز  إقامة 
 20000  3 رقم   11 الطابق  الرشيد 

الدارالبيماء املغرب.
عنوانه)ا(  كودرار  محمد  السيد 
ر�سى  إقامة  تاوجطات  شارع   49
طابق 4 شقة 7 بوركون 20050 الدار 

البيماء املغرب.
لوديي  منبهي  رنس  السيد 
عنوانه)ا( 1 زنقة حمزة الز ات طابق 
البيماء  الدار   20490  12 شقة   3

املغرب.
عنوانه)ا(  كندري  التهامي  السيد 
بوركايز  طر ق  السالم  حي   103

30090 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كودرار  محمد  السيد 
ر�سى  إقامة  تاوجطات  شارع   49
طابق 4 شقة 7 بوركون 20050 الدار 

البيماء املغرب
السيد نس منبهي لوديي عنوانه)ا( 
1 زنقة حمزة الز ات طابق 3 شقة 12 

20490 الدارالبيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817437.
156I

DISTRI COMPUTER

DISTRI COMPUTER
إعالن متعدد القرارات

DISTRI COMPUTER
زنقة بغداد، إقامة كاميليا ر، رقم 

س9، زنقة اإلمام ابن تيمية ، 
90000، طنجة املغرب

DISTRI COMPUTER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 
بغداد، إقامة كاميليا ر، رقم س9، 

زنقة اإلمام ابن تيمية - - طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.82025
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 
زنقة  بـ«طنجة،  الكائن  الحالي  مقرها 
س9،  رقم  ر،  كاميليا  إقامة  بغداد، 
مقرها  إلى  تيمية«  ابن  اإلمام  زنقة 
الجديد الكائن بـ »طنجة، 183 شارع 
الطابق   ،NREA مركز  العهد،  ولي 

األر�سي، املح6 رقم 15«.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد  في  الشركة  ثقة تسيير  تجديد 
عادل الهواري، بصفته املسير الوحيد 
محدودة.  غير  ملدة  وذلك  للشركة، 
معامالتها  جميع  في  الشركة  تلزم 
عادل  السيد  الوحيد  املسير  بتوقيع 

الهواري.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 
مجموع  ليشم6  للشركة  األسا�سي 

التغييرات الجديدة.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
القانون  صياغة  وإعادة  تحيين 

األسا�سي بالكام6.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252088.
157I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE B2N CERAMIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،
30000، fes MAROC

STE B2N CERAMIQUE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

لرميطاج اموزار كندر - 31250 
صفرو املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.1823
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2022 فبراير   21 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

املرزوقي نادية كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 99/2022.
158I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

EMILIA INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب
EMILIA INVEST »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: مجموعة 

مدارس طنجر ن ، شارع موالي 
 ENCG ( - 90000 رشيد )قبالة

طنجة املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.119773
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 مارس 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتميات  مع  للشركة 
من  خرشفي  مر م  السيدة  استقالة 
تعيين  و  للشركة  كمسيرة  مهامها 
جديدا  مسيرا  حجيرة  هانئ  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   17 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252039.
159I

TEAM Contractors

TEAM Contractors
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

TEAM Contractors
26، محج مرس السلطان طابق 1 
 Avenue Mers Sultan 26 3 رقم
 Etage 1 Apprt 3 - Casablanca،

20490، الدار البيماء املغرب
TEAM Contractors شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26، محج 
مرس السلطان الطابق األول رقم 3 

- 20490 الدارالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TEAM : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.Contractors
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املدنية  والهندسة  البناء  رعمال 

وكذلك ري رنشطة ملحقة.
عنوان املقر االجتماعي : 26، محج 
مرس السلطان الطابق األول رقم 3 - 

20490 الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : كودرار  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كودرار  محمد  السيد 
ر�سى  إقامة  تاوجطات  شارع   ،49
طابق 4 شقة 7 بوركون 20050 الدار 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كودرار  محمد  السيد 
ر�سى  إقامة  تاوجطات  شارع   ،49
طابق 4 شقة 7 بوركون 20050 الدار 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817439.
160I

ACO CONSULTING

 SOCIETE DES AUTOCARS
TRANSMAGHREB

إعالن متعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
 SOCIETE DES AUTOCARS

TRANSMAGHREB »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 54، طر ق 
اوالد ز ان - - الدار البيماء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.63557
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
عملية  بعد  شر ك  تغيير  تسجي6 

تقدمة جزئية لألصول
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
2 حصص اجتماعية  اقتناء  تسجي6 

باملزاد العلني
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
)األب(  رز زا  محمد  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير ثاني للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي  البنود:  جميع  رقم  بند 
النظام  تحديث  تم  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817524.
161I

CONSEILS EVERNAGE

ENAIVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

ENAIVEST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
جوهرة الطابق التاني شقة رقم 17 

شارع عالل الفا�سي مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123593

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ENAIVEST
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات
اشغال متنوعة او بناء 

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 17 رقم  شقة  التاني  الطابق  جوهرة 
شارع عالل الفا�سي مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الناعوري  عتيق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : بوز دة  رائد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الناعوري عنوانه)ا(  السيد عتيق 
بوكار  املنصور  يعقوب  شارع  م  ح 
مراكش   21 رقم  ياسمين  عمارة 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  بوز دة  رائد  السيد 
رقم  اوه  حرف   1 البستان  امرشيش 

08 مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الناعوري عنوانه)ا(  السيد عتيق 
بوكار  املنصور  يعقوب  شارع  م  ح 
مراكش   21 رقم  ياسمين  عمارة 

40000 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  بوز دة  رائد  السيد 
رقم  اوه  حرف   1 البستان  امرشيش 

08 مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133838.

162I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
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مدارس طنجر ن ، شارع موالي 

 ENCG ( - 90000 رشيد ) قبالة

طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.120025

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2022 مارس   10 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( حجيرة 

هانئ كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   17 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252038.

163I

EL MARSA CONSEIL

OD DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

EL MARSA CONSEIL

حي القدس شارع البعت ، 70000، 

العيون املغرب

OD DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
السمارة العيون - 70000 العيون 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.30977

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 مارس 2022 تقرر إنشاء 

 OD فرع تابع للشركة تحت التسمية

DIVERS و الكائن بالعنوان حي طلحة 

ابن الزبير شارع البحار الحي املحمدي 

و  املغرب  العيون   70000  - العيون 

املسير من طرف السيد)ة( برادة فتحي 

وليد .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   18 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 770/2022.

164I

CONSEILS EVERNAGE

GRO NAOURI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17
 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc
ذات  شركة   GRO NAOURI

املسؤولية املحدودة
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الصناعية  املنطقة  مكرر   1996

حربي6 - 40000 مراكش املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123595
 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NAOURI
تسو ق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األغذية الزراعية بالتجزئة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصناعية  املنطقة  مكرر   1996

حربي6 - 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الناعوري  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : الناعوري  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حميد الناعوري عنوانه)ا( 
 144 رقم  د  حرف  الشطر6 
مراكش   40000 مراكش  تامنصورت 

املغرب.
الناعوري  الحسن  السيد 
عنوانه)ا( الشطر 6 حرف د رقم 144 
مراكش   40000 مراكش  تامنصورت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حميد الناعوري عنوانه)ا( 
 144 رقم  د  حرف  الشطر06 
مراكش   40000 مراكش  تامنصورت 

املغرب
الناعوري  الحسن  السيد 
رقم  د  حرف  الشطر06  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش  تامنصورت   144

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133839.
165I

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكتب حسابات الداخلة

 STE CENTRE OUIJJANE DE
 FORMATION CONTINUE

ET LANGUES PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكتب 
حسابات الداخلة

رقم 19 زنقة الغزالي بلوك ج2 حي 
الداخلة اكادير ، 80060، اكادير 

املغرب
 Ste Centre Ouijjane De

 Formation Continue Et Langues
Prive شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 22 
الطابق االول شارع فرحات حشاد 
حي الداخلة - 80006 اكادير املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.34923
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 فبراير   16 في  املؤرخ 
 Ste Centre Ouijjane De ح6 
 Formation Continue Et Langues
Prive شركة ذات مسؤولية محدودة 
ررسمالها  مبلغ  الوحيد  الشر ك  ذات 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
االول  الطابق   22 رقم  اإلجتماعي 
 - الداخلة  حي  حشاد  فرحات  شارع 
لتاتير  نتيجة  املغرب  اكادير   80006

ازمة كوفيد وتراكم الديون.

و عين:
السيد)ة( رحمة ازمز و عنوانه)ا( 
رقم 09 بلوك ج2 حي الداخلة 80006 

اكادير املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 22 رقم  وفي   2022 فبراير   16 بتار خ 

الطابق االول شارع فرحات حشاد حي 

الداخلة - 80006 اكادير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   16 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 108961.

166I

MOORISH

ABB BETON
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

MOORISH

39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 

البيماء املغرب

ABB BETON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

البستان 2 العمارة1 ماج 1 برنو�سي 

- الدار البيماء. - 20240 الدار 

البيماء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.518741

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 مارس   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

علي  وائ6  )ة(  السيد  تفو ت 
100 حصة  املشاقبه  املشاقبه  راشد 

حصة   100 رص6  من  اجتماعية 

الرحمن  عبد  )ة(  السيد  لفائدة 

الحسبان بتار خ 03 مارس 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817422.

167I
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شركة امجار

ٲمجار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
شركة امجار

دوار تڭفايت دمنات ايت بالل از الل 
، 22005، از الل املغرب

ٲمجار شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
تڭفايت ايت بالل دمنات از الل - 

22005 از الل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

4981
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : ٲمجار.

: -االشغال  بإيجاز  غرض الشركة 
املختلفة

-التجارة
-بيع اللوازم واالالت املكتبية .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - از الل  دمنات  بالل  ايت  تڭفايت 

22005 از الل املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : امجار  السالم  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد امجار : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امجار  السالم  عبد  السيد 
اوالد  سومان  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
ملول  ايت   80000 ملول  ايت  دحو 

املغرب.

عنوانه)ا(  امجار  محمد  السيد 
النمة  اوالد  السبت  سوق  الهدى  حي 

23550 سوق السبت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
امجار  السالم  عبد  السيد 
اوالد  سومان  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
ملول  ايت   80000 ملول  ايت  دحو 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتار خ  باز الل  االبتدائية 

2022 تحت رقم 71.
168I

FIDLOUK

AMRIA IMPORT SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
 AMRIA IMPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
16نونبر حي الشاوي بمشرع 

بلقصيري - 16150 مشرع بلقصيري 
للمغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMRIA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.IMPORT SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
16نونبر حي الشاوي بمشرع بلقصيري 

- 16150 مشرع بلقصيري للمغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : العمر ة  قاسم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العمر ة  قاسم  السيد 
كندا 66023 مشرع بلقصري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العمر ة  قاسم  السيد 
كندا 66023 مشرع بلقصري املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

16 مارس 2022 تحت رقم 97.

169I

IT ACCESS

IT ACCESS
إعالن متعدد القرارات

IT ACCESS
زنقة بغداد، إقامة كاميليا ر، املكتب 
رقم س9، زنقة اإلمام ابن تيمية ، 

90000، طنجة املغرب
IT ACCESS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 
بغداد، إقامة كاميليا ر، املكتب 

رقم س9، زنقة اإلمام ابن تيمية - - 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.53511
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 
زنقة  بـ«طنجة،  الكائن  الحالي  مقرها 

بغداد، إقامة كاميليا ر، املكتب رقم

 س9، زنقة اإلمام ابن تيمية« إلى 
مقرها الجديد الكائن بـ »طنجة، زنقة 
مخلوف،  إقامة   ،34 رقم  صنهاجة، 
الجهة  من  املح6  األر�سي،  الطابق 
اليمنى من املدخ6 الرئي�سي للعمارة«.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد  في  الشركة  ثقة تسيير  تجديد 
عادل الهواري، بصفته املسير الوحيد 
محدودة.  غير  ملدة  وذلك  للشركة، 
معامالتها  جميع  في  الشركة  تلزم 
عادل  السيد  الوحيد  املسير  بتوقيع 

الهواري.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 
مجموع  ليشم6  للشركة  األسا�سي 

التغييرات الجديدة.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
القانون  صياغة  وإعادة  تحيين 

األسا�سي بالكام6.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252087.
170I

BIG ACCOUNTING

.STE VIAJAR CAR S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
STE VIAJAR CAR S.A.R.L. شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 شارع 

9، العودة، 14 و 1 الطابق السفلي - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   08
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

..VIAJAR CAR S.A.R.L
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   8  : االجتماعي  املقر  عنوان 
9، العودة، 14 و 1 الطابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
سعيد  محمد  ادقيواق  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   2.500  :

للحصة .
فاطمة  العلوي  الفياللي  السيدة 
 100 بقيمة  حصة   2.500  : الزهراء 

درهم للحصة .
 : سعيد  محمد  ادقيواق  السيد 

2500 بقيمة 100 درهم.
فاطمة  العلوي  الفياللي  السيدة 

الزهراء : 2500 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سعيد  محمد  ادقيواق  السيد 
جماعة  الدمينة  مدشر  عنوانه)ا( 
سيدي  قيادة  الشمالي  الساح6 

اليماني 90055 رصيلة املغرب.
فاطمة  العلوي  الفياللي  السيدة 
الدمينة  مدشر  عنوانه)ا(  الزهراء 
قيادة  الشمالي  الساح6  جماعة 
رصيلة   90055 اليماني  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اجعوب  هدي  السيد 
االحباس  عمارة  امز ان  محمد  شارع 

رقم 3 93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252073.
171I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

STE BITRAM SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
STE BITRAM SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التانوي 
امزورن الحسيمة الحسيمة 32000 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
248

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BITRAM SARL AU
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رعمال رو إنشاءات مختلفة
-كهربائي بناء

-مقاول نجارة األملنيوم املعدني.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحسيمة  الحسيمة  امزورن  التانوي 

32000 الحسيمة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 STE BITRAM SARL الشركة 
AU : 1.000 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
 1000  : العمراوي  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد العمراوي عنوانه)ا( 
الحسيمة   32000 العمراوي  محمد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العمراوي عنوانه)ا( 
حي التانوي امزورن الحسيمة 32000 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  بالحسيمة  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 3683.
172I

حمانة الخير

حضانة الخير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حمانة الخير
شارع موالي اسماعي6 14 اقامة 

موالي اسماعي6 الطابق الثالث رقم 
9 طنجة ، 90000، طنجة املغرب

حمانة الخير شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعي6 14 اقامة موالي 
اسماعي6 الطابق الثالث رقم 9 
طنجة 90000 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125487
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : حمانة 

الخير .
التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األولي .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة   14 اسماعي6  موالي 
 9 رقم  الثالث  الطابق  اسماعي6 

طنجة 90000 طنجة املغرب .

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50  : املشكوري  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

50 حصة  السيد ادم املشكوري : 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املشكوري  ادم  السيد 
 8 طابق  كاميليا  اقامة  بغداد  زنقة 

شقة 23 90000 طنجة املغرب .

السيد رشيد املشكوري عنوانه)ا( 
 8 طابق  كاميليا  اقامة  بغداد  زنقة 

شقة 23 90000 طنجة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املشكوري  ادم  السيد 
 8 طابق  كاميليا  اقامة  بغداد  زنقة 

شقة 23 90000 طنجة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   14 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم -.

173I

إئتمانيات منار العرائش

T. C. AMIN – SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

إئتمانيات منار العرائش

شارع ابن خلدون، رقم 05 ، 9200، 

العرائش املغرب

T. C. AMIN – SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

 N° 15 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AV IMAM MALIK IBN ANAS

 – Larache - 92000 LARACHE

املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.4975
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   03 في  املؤرخ 
 T. املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   C. AMIN – SARL
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 N° 15 AV IMAM MALIK اإلجتماعي
 IBN ANAS – Larache - 92000
عدم   : ل  نتيجة  املغرب   LARACHE
تحقيق ارباح كافية الستمرارالنشاط 

التجاري مند تاسيس الشركة.
 N° 15 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 AV IMAM MALIK IBN ANAS –
Larache - 92000 العرائش املغرب. 

و عين:
و  الكنوني  امين  السيد)ة( 
مر م  اللة  االميرة  مجمع  عنوانه)ا( 
امللكي  الجيش  شارع   26 رقم  ب 
)ة(  كمصفي  املغرب  العرائش   9200

للشركة.
و  الكنوني  محمد  السيد)ة( 
مر م  اللة  االميرة  مجمع  عنوانه)ا( 
امللكي  الجيش  شارع   26 رقم  ب 
)ة(  كمصفي  املغرب  العرلئش   9200

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
محاسب  خبير  بورباع  احمد  ذ/   :

قمائي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتار خ 15 مارس 

2022 تحت رقم 319.
174I

FIDERSER

STE HAFSA CASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE HAFSA CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسجد 

الكبير دار بلعامري - 14200 سيدي 

سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

3335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.HAFSA CASH

تحو 6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

املسجد   : االجتماعي  املقر  عنوان 

14200 سيدي  الكبير دار بلعامري - 

سليمان املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بلشهب  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلشهب  رشيد  السيد 

دوار اوالد بنعدو دار بلعامري 14200 

سيدي سايمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بلشهب  رشيد  السيد 

دوار اوالد بنعدو دار بلعامري 14200 

سيدي سايمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان بتار خ 14 

مارس 2022 تحت رقم 54/2022.

175I

MATAHRI ABDERRAHIM

 L›ORIENTAL SMART
OFFICE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
105 زنقة وليلي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب
 L›ORIENTAL SMART OFFICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 شارع 
محمد الخامس الشقة 26 الطابق 

الرابع بركان - 63300 63300 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
8375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.L’ORIENTAL SMART OFFICE
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

تسير اإلدارة 
استشارات عن الشركة

تسير األصول.
شارع   4  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   26 الشقة  الخامس  محمد 
الرابع بركان - 63300 63300 املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : مصطفى  مالكي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مصطفى  مالكي  السيد 
فرنسا 71260 سنوزان فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مصطفى  مالكي  السيد 
فرنسا 71260 سنوزان فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  ببركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 165/2022.
176I

ste destmar

ESPA GRUPOS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el

 habti rsd al qods n°34, tanger ،
90000، tanger maroc

ESPA GRUPOS IMMO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
روداني شارع عبد هللا الهبطي إقامة 

القدس رقم 34 طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ESPA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GRUPOS IMMO
الترو ج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري وإنجاز املشاريع السياحية..

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  الهبطي  عبد هللا  شارع  روداني 
 90000  - طنجة   34 رقم  القدس 

طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 : العز في  الحميد  محسن  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 MARTINEZ RAMIREZ AL السيد 
 100 بقيمة  حصة   FONSO : 500

درهم للحصة .
 : العز في  الحميد  محسن  السيد 

500 بقيمة 100 درهم.
 MARTINEZ RAMIREZ السيد 
AL FONSO : 500 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العز في  الحميد  محسن  السيد 
عمارة  املكسيك  شارع  عنوانه)ا( 
 114 شقة   07 طابق   83 عشتار 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
 MARTINEZ RAMIREZ السيد 
اسبانيا  عنوانه)ا(   AL FONSO

اسبانيا اسبانيا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العز في  الحميد  محسن  السيد 
عمارة  املكسيك  شارع  عنوانه)ا( 
 114 شقة   07 طابق   83 عشتار 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252103.
177I

EXCELLENTIA Consulting

)Kamareality( كاماريالتي 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5 زنقة سليمان عزمي الطابق 

6 مكتب 16 شارع الزرقطوني 
الدارالبيماء ، 20360، 

الدارالبيماء املغرب
 (Kamareality( كامار التي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 202، 
شارع عبد املومن رقم 5 الطابق 

السفلي الدارالبيماء - 20042 
الدارالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري 
535679 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.(Kamareality( كامار التي
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقار ة.
 ،202  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   5 رقم  املومن  عبد  شارع 
 20042  - الدارالبيماء  السفلي 

الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عثمان جالل : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جالل  عثمان  السيد 
قطاع 22 بلوك ك ن 4 زنقة الجوتان 
الرباط   10100 الرباط  الر اض  حي 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جالل  عثمان  السيد 
قطاع 22 بلوك ك ن 4 زنقة الجوتان 
الرباط   10100 الرباط  الر اض  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 9181.

178I

سيكما كومبت

 SOCIETE DE PROMOTION
 IMMOBILIERE HYPER

SHOPPING CENTER
إعالن متعدد القرارات

سيكما كومبت
29، شارع محمد السادس 

املركب التجاري اراك، عمارة ف 2، 
مكتب 4، الدار البيماء ، 20550، 

الدار البيماء املغرب
 SOCIETE DE PROMOTION

 IMMOBILIERE HYPER
SHOPPING CENTER »شركة 

سهم«
ُ
التوصية باأل

وعنوان مقرها االجتماعي: 3.5 
زاو ة طر ق زعير وزنقة الر ف - 

10170 الرباط املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.29311

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 غشت 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: قيمة العجز تتجاوز ثالثة ارباع 

الراسمال
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استمرار نشاط الشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ارباع  ثالثة  تتجاوز  العجز  قيمة 

الراسمال
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استمرار نشاط الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 122258.
179I

CSN MAROC

ZAIN COFFEE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1
 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

ZAIN COFFEE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

رقم E 14 االمام الشافعي الشطر16 
تجزئة املحاميد 7 - 40160 مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري 
123741 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZAIN  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.COFFEE
مشغ6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم E 14 االمام الشافعي الشطر16 
مراكش   40160  -  7 املحاميد  تجزئة 

املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : هللا  عبد  سلمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سلمان عبد هللا عنوانه)ا( 
 653 عمارة  لينا  إقامة   01 املسيرة 

الشقة 03 40140 مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سلمان عبد هللا عنوانه)ا( 
 653 عمارة  لينا  إقامة   01 املسيرة 
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الشقة 03 40140 مراكش املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133992.
180I

خبرة الشرق

 THE GREENS AND
 FAIRWAYS MANAGEMENT

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة
خبرة الشرق

49 شارع البكاي لهبي6 اقامة ر اض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبي6 اقامة ر اض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
 THE GREENS AND FAIRWAYS

 MANAGEMENT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
16 املدخ6 الثاني الطابق الثاني 
السعدية بركان - 63300 بركان 

املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.2803

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 فبراير   24 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 THE GREENS AND FAIRWAYS
مبلغ   MANAGEMENT SERVICES
وعنوان  درهم   10.000 ررسمالها 
املدخ6   16 شقة  اإلجتماعي  مقرها 
الثاني الطابق الثاني السعدية بركان - 
63300 بركان املغرب نتيجة ل : لعدم 
املالية  االمكانيات  على  الشركة  توفر 

الكمال النشاط.
و حدد مقر التصفية ب شقة 16 
املدخ6 الثاني الطابق الثاني السعدية 

بركان - 63300 بركان املغرب. 
و عين:

ديير  جيمس  ر تشارد  السيد)ة( 
الثاني  املدخ6   16 شقة  عنوانه)ا(  و 

بركان  السعدية  الثاني  الطابق 
)ة(  كمصفي  املغرب  بركان   63300

للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  ببركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 167/2021.
181I

JAFARABOUDI SARL

KACEM ZOUINAT SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

JAFARABOUDI SARL
دوار السواح6 سوع التالتاء الغرب 

، 14020، سوق االربعاء الغرب 
املغرب

 KACEM ZOUINAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
 LANABSA وعنوان مقرها اإلجتماعي
LALLA MIMOUNA سوق االربعاء 
الغرب 14020 سوق االربعاء الغرب 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
27619

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نونبر   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. KACEM ZOUINAT SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS
 : االجتماعي  املقر  عنوان 

 LANABSA LALLA MIMOUNA
سوق   14020 الغرب  االربعاء  سوق 

االربعاء الغرب املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 KACEM ZOUINAT : السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 KACEM ZOUINAT السيد 
 LANABSA LALLA عنوانه)ا( 
االربعاء  سوق   MIMOUNA 14020

الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 KACEM ZOUINAT السيد 
 LANABSA LALLA عنوانه)ا( 
االربعاء  سوق   MIMOUNA 14020

الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 مارس   14 بتار خ 

.143
182I

wimocab

CHANCE IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

wimocab
مجموعة سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معروف 
الدارالبيماء مجموعة سوفيان 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معروف الدارالبيماء، 20280، 

املغرب الدار البيماء
CHANCE IMMO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 
زنقة العرعار الدرج 2 مكتب 6 

الدارالبيماء - 20090 الدارالبيماء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CHANCE IMMO SARL
غرض الشركة بإيجاز : 

مطور عقارات.
 128  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 6 مكتب   2 الدرج  العرعار  زنقة 
20090 الدارالبيماء  الدارالبيماء - 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : نوة  عبدالرزاق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : نوة  رمين  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نوة  عبدالرزاق  السيد 
الدارالبيماء   20554 الفداء  الفدا 

املغرب.
عنوانه)ا(  نوة  رمين  السيد 
عين  املحمدي  السوداء حي  الصخور 
السبع 20253 الدارالبيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نوة  عبدالرزاق  السيد 
الدارالبيماء   20554 الفداء  الفدا 

املغرب
عنوانه)ا(  نوة  رمين  السيد 
عين  املحمدي  السوداء حي  الصخور 

السبع 20253 الدارالبيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818228.

183I
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dricom

SUD SAMAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

dricom
 BLOC F1N°147 cite DAKHLA

 AGADIR ، 80060، AGADIR
MAROC

SUD SAMAK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

العز ز بن ادريس رقم 18 املر�سى 
العيون - 70040 العيون املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.17471
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 فبراير   02 في  املؤرخ 
 SUD شركة ذات املسؤولية املحدودة
 100.000 ررسمالها  مبلغ   SAMAK
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عبد العز ز بن ادريس رقم 18 املر�سى 
املغرب  العيون   70040  - العيون 
بين  خالف  ربسبب  قرا   : ل  نتيجة 

الشركاء.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عبد العز ز بن ادريس رقم 18 املر�سى 

العيون - 70040 العيون املغرب. 
و عين:

و  ازليم  اللطيف  عبد  السيد)ة( 
وقيادة  جماعة  تمونزا  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  اكادير   80000 اكادير  اور ر 

كمصفي )ة( للشركة.
و  زروال  هللا  عبد  السيد)ة( 
وقيادة  جماعة  تمونزا  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  اكادير   80000 اكادير  اور ر 

كمصفي )ة( للشركة.
و  ازليم  الكر م  عبد  السيد)ة( 
وقيادة  جماعة  تمونزا  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  اكادير   80000 اكادير  اور ر 

كمصفي )ة( للشركة.
و  املنصوري  حسن  السيد)ة( 
وقيادة  جماعة  تمونزا  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  اكادير   80000 اكادير  اور ر 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند 
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   08 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 648.
184I

STE ARSALAN CHAOUIA

 STE YASSINE ROULEMENT
SETTAT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب
MAROC

 STE YASSINE ROULEMENT
SETTAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي رقم 173 - 26000 

سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
6951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.YASSINE ROULEMENT SETTAT
غرض الشركة بإيجاز : تاجر قطع 

الغياروإكسسوارات السيارات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 26000  -  173 رقم  امللكي  الجيش 

سطات املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : سعيد  اجنون  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 3 السيد اجنون سعيد عنوانه)ا( 
 20180 الدئاب  عين  غانم  �سي  دوار 

الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 3 السيد اجنون سعيد عنوانه)ا( 
 20180 الدئاب  عين  غانم  �سي  دوار 

الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بسطات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 74/22.
185I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

EMILIA INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

املجاطي  العلمي  االستاذ  ديوان 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

ذات  شركة   EMILIA INVEST
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
شارع   ، طنجر ن  مدارس  مجموعة 
 ENCG ( - قبالة   ( رشيد  موالي 

90000 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

التجاري  السج6  في  التقييد  رقم 
.119773

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 مارس   10 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( حجيرة 

هانئ كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252039.
186I

ste fiducieolympia

 ALISTA اليستا ترانسبور
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste fiducieolympia
 1ER ETAGE N° 10 GROUPE 10

 RUE DE MARRAKECH AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

 ALISTA اليستا ترانسبور
TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 519 
دوارتاووكت حي املحمدي اكادير - 

80080 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

50707
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : اليستا 

.ALISTA TRANSPORT ترانسبور
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
فيجميعاإلتجاهات  للغير  البمائع 
وخارجهالنق6  املغرب  داخ6 
التي  اآلليات  جميع  الدولي،كراء 
النق6،إستيراد  عمليات  في  تستعم6 
املستعملة  الغيار  قطع  جميع 

فيالنق٠6
عنوان املقر االجتماعي : رقم 519 
 - اكادير  املحمدي  حي  دوارتاووكت 

80080 اكادير املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد دو رمي عبداملطلب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد الدين محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عبداملطلب  دو رمي  السيد 
بن   169 رقم   11 بلوك  عنوانه)ا( 
سركاو اكادير 80000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  الدين  السيد 
عمارة السعادة ب بلوك 02 رقم 304 
ايراك بواركان 80040 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ملياء  الدين  السيدة 
169 بن سركاو اكادير  11 رقم  بلوك 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   04 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 108804.
187I

ACO CONSULTING

SAT MESSAGERIE
إعالن متعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
SAT MESSAGERIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 54، طر ق 
اوالد ز ان - - الدار البيماء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.97025
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
عملية  بعد  شر ك  تغيير  تسجي6 

تقدمة جزئية لألصول
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
)األب(  رز زا  محمد  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير ثاني للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  البنود:  جميع  رقم  بند 
النظام  تحديث  تم  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817769.
188I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

SINOUSMART
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع محمد الخامس رقم 14 

الطابق االول الشقة 2 قصبة تادلة 
، 23354، قصبة تادلة املغرب
SINOUSMART شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تزكى 
جماعة بوتفردة تيزي نسلي - 23150 

القصيبة املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.1969

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سليمان  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   500 العاشق 
رص6 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
حميد املر�سي بتار خ 11 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 10 بتار خ  تادلة  بقصبة  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 47.
189I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

SINOUSMART
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 الشك6 القانوني للشركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع محمد الخامس رقم 14 

الطابق االول الشقة 2 قصبة تادلة 

، 23354، قصبة تادلة املغرب
SINOUSMART شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي تيغزا 
جماعة بوتفردة تيزي نسلي - 23150 

القصيبة .
تحو 6 الشك6 القانوني للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.1969
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تحو 6  07 فبراير  املؤرخ في 
القانوني للشركة من »شركة  الشك6 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتار خ  تادلة  بقصبة  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 47.
190I

STE MILLE POINT SARL AU

TAYK TRANS شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

STE TAYK TRANS.SARL
 N°43 AV MAJD NARJISS B ،

30000، FES MAROC
شركة TAYK TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 11 
زنقة االرز نرجس ب فاس - 30000 

فاس املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.37783

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   08 في  املؤرخ 
ذات  شركة   TAYK TRANS شركة 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 400.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - االرز نرجس ب فاس  زنقة   11 رقم 
عدم  ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000

التوفيق في انجاز املشروع..
و عين:

و  التايك  االله  عبد  السيد)ة( 
ب  نرجس  االرز  زنقة   11 عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  قاس   30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 11 رقم  وفي   2022 مارس   14 بتار خ 
 30000  - فاس  نرجس ب  االرز  زنقة 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1460/2022.

191I

لوكسر للحسابات

PIPO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، وجدة املغرب
PIPO CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 30 مكرر 
زنقة بركان - 60000 وجدة املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.22503
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر ح6   2021 06 دجنبر  في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   PIPO CAR
 100.000 ررسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 60000  - بركان  زنقة  مكرر   30
الوصول  لعدم  نتيجة  املغرب  وجدة 

للمبتغى.
و عين:

و  الفالقي  محمد  السيد)ة( 
بركان  زنقة  مكرر   30 عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتار خ 06 دجنبر 2021 وفي 30 مكرر 

زنقة بركان - 60000 وجدة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 44.
192I

مجاالت لالستشارات

 CENTRE HOLISTIQUE(
CORPS ET ESPRITS )CHCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مجاالت لالستشارات
24 الطابق الثاني عمارة 17 تجزئة 
املسيرة شارع الر اض ، 28820، 

املحمدية اململكة املغربية
 CENTRE HOLISTIQUE CORPS(
ET ESPRITS (CHCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الر اض، تجزئة فمالة 2 مجموعة 
1، عمارة ب، شقة 14، الطابق 
الثالث 28820 املحمدية اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

30101
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 CENTRE HOLISTIQUE CORPS(

.ET ESPRITS (CHCE
رنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجمال والتجمي6 والتغذية  العناية 
منتجات  في  املتاجرة  الصحية، 
التدر ب  خدمات  وتقديم  التجمي6 
والعناية  اللياقة  في  واستشارات 

بالصحة الجسمية والعقلية. .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مجموعة   2 فمالة  تجزئة  الر اض، 
الطابق   ،14 شقة  ب،  عمارة   ،1
اململكة  املحمدية   28820 الثالث 

املغربية.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : غماري  فتيحة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة هند شروف : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غماري  فتيحة  السيدة 
 28820  150 رقم  االصي6  تجزئة 

املحمدية اململكة املغربية.
عنوانه)ا(  شروف  هند  السيدة 
 92600 بابين  دينيس  شارع  مكرر   6

رنييس سور سين فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غماري  فتيحة  السيدة 
 28820  150 رقم  االصي6  تجزئة 

املحمدية اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتار خ 10 مارس 

2022 تحت رقم 499.
193I

GUIDE COMPTABLE

A D MAIORA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن تومرت 2 عمارة 4 الطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 13100، 
بوزنيقة املغرب

A D MAIORA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زقم 7 
مح6 تجاري 1 تجزئة عوادي 1 - 

13100 بوزنيقة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.6309

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2022 مارس   07 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
لفساحي احمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  سليمان  ببن  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 157.
194I

CASSAP

باشا لقطع غيار السيارات 
BASHA PIECES AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف6 التصفية

CASSAP
 Immeuble A61 Op.El Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au RDC El
 Oulfa Hay Hassani، 20220،

Casablanca Maroc
 BASHA باشا لقطع غيار السيارات

PIECES AUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
تاسووت رقم 38 األلفة - الدار 
 Rue Tassaout N° 38 البيماء
El Oulfa - Casablanca شارع 
تاسووت رقم 38 األلفة - الدار 
البيماء 20220 الدار البيماء 

املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.169629

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 نونبر   25 في  املؤرخ 
السيارات  غيار  لقطع  باشا  ح6 
BASHA PIECES AUTO شركة ذات 
ررسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
 38 رقم  تاسووت  شارع  اإلجتماعي 
 Rue Tassaout األلفة - الدار البيماء
 N° 38 El Oulfa - Casablanca
 - األلفة   38 رقم  تاسووت  شارع 
الدار البيماء 20220 الدار البيماء 
القدرة  في  لصعوبات  نتيجة  املغرب 
في مجال قطع  النشاط  على مواصلة 
غيار السيارات وخسائر متراكمة من 

السنوات السابقة.

و عين:
رجول   Yassine ياسين  السيد)ة( 
في  اإلقامة  مقر  عنوانه)ا(  و   Ajoul
منطقة الراحة 3 ، رقم 68 ، بناية دي 
ال غراند سينتشر - عين دياب 20590 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيماء.  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
منطقة  وفي   2021 نونبر   25 بتار خ 
ال  دي  بناية   ،  68 رقم   ،  3 الراحة 
 lot دياب  عين   - سينتشر  غراند 
 Raha3, N° 68, Bd. de la Grande
 Ceinture-Ain Diab-Casablanca

20590 الدار البيماء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 816957.
195I

KHOUYI BADIA

STE ABHARA SARL AU
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
STE ABHARA SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر ك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 1 
رقم 151 توالل - 50000 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.54971

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 10 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
- املوافقة على تحو 6 حصص )500) 
حصة للسيد بوكطيبة عادل املغربي 
الوطنية  للبطاقة  الحام6  الجنسية 
رقم D653413 واملقيم في 51 تجزئة 
الفتح 2 توالل مكناس لصالح السيد 
الجنسية.  املغربي  ركرم  بوكطيبة 
 D711980 الحام6 للبطاقة الوطنية
املقيم في تجزئة الفتح 2 رقم 51 توالل 
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بوكطيبة  السيد  تعيين   - مكناس. 
 23/01/1981 مواليد  مغربي  ركرم 
 51 رقم   2 الفتح  تجزئة  في:  مقيم 
للبطاقة  حام6  مكناس،  توالل 
D711980كمسير  رقم  الوطنية 
تحو 6   - محدودة.  غير  لفترة  جديد 
شركة  من  للشركة  القانوني  الشك6 
ذات مسئولية محدودة ذات الشر ك 
ذات  إلى: شركة   )SARL AU( الواحد 

.(SARL( مسئولية محدودة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :6.7.14.17 رقم  بند 
تحو 6  على  املوافقة   - مايلي:  على 
للسيد  حصة   )500( حصص 
الجنسية  املغربي  عادل  بوكطيبة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحام6 
تجزئة   51 في  واملقيم   D653413
الفتح 2 توالل مكناس لصالح السيد 
الجنسية.  املغربي  ركرم  بوكطيبة 
 D711980 الحام6 للبطاقة الوطنية
املقيم في تجزئة الفتح 2 رقم 51 توالل 
بوكطيبة  السيد  تعيين   - مكناس. 
 23/01/1981 مواليد  مغربي  ركرم 
 51 رقم   2 الفتح  تجزئة  في:  مقيم 
للبطاقة  حام6  مكناس،  توالل 
D711980كمسير  رقم  الوطنية 
تحو 6   - محدودة.  غير  لفترة  جديد 
شركة  من  للشركة  القانوني  الشك6 
ذات مسئولية محدودة ذات الشر ك 
ذات  إلى: شركة   )SARL AU( الواحد 

.(SARL( مسئولية محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 4085.
196I

FLASH ECONOMIE

OMARK PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OMARK PROD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طر ق تازة 

ب30 حي ال�سي لخمر - 60000 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
38991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OMARK PROD
اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصوتي واملرئي.
طر ق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تازة ب30 حي ال�سي لخمر - 60000 

وجدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كنفود محمد : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد وهيب خالدي : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد مهدي : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : قرواش  محسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  كنفود  السيد 
ابراهيم  شارع  الطلحاوي  تجزئة 
يحي  سيدي   172 رقم  الروداني 

60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  خالدي  وهيب  السيد 
114 الطابق  2 عمارة م  حي البستان 
وجدة   60000  05 الشة  الثاني 

املغرب.
عنوانه)ا(  مهدي  محمد  السيد 
حي القدس شارع صبرا إقامة بنعيادة 

 60000 وجدة   1 رقم  األول  الطابق 
وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  قرواش  محسن  السيد 
الثاني تجزئة بنميمون  شارع الحسن 
12 60000 وجدة  الروضة رقم  زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  كنفود  السيد 
ابراهيم  شارع  الطلحاوي  تجزئة 
يحي  سيدي   172 رقم  الروداني 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 270.
197I

FC PLUS

NOVELATAX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FC PLUS
 BOURGOGNE RUE RAGRAGA

 RES LA CORNICHE APPT
 N°1 RDC IMM 2 ، 20100،

CASABLANCA MAROC
NOVELATAX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق 10 رقم 57 - 
24000 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NOVELATAX
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رعمال البناء رورعمال مختلفة.
77 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 - 57 10 رقم  محمد سميحة الطابق 

24000 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : رطرحي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رطرحي  رشيد  السيد 
اسكجور   121 رقم   1 حمزة  تجزئة 

40160 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رطرحي  رشيد  السيد 
اسكجور   121 رقم   1 حمزة  تجزئة 

40160 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817794.

198I

FLASH ECONOMIE

KAMACOTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE KAMACOTRAV Sarl
 19 بتار خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ، بصفرو   2022 يناير 
 SOCIETE لشركة  األسا�سي  القانون 

 KAMACOTRAV Sarl
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالتالي :
موجو  دوار   : االجتماعي  املقر   -
احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة 

صفرو,
اإلجمالي:  الررسمال   -
سهم   1000 من  100.000مكونة 
بقيمة 100 درهم للواحد موزعة على 

الحصص التالية:
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شر ك  معزوز  السيد:حسن   -
مسير 500 حصة

- السيد: خالد حديدو شر ك 500 
حصة

األشغال  االجتماعي:  الهدف 
التصدير  والبناء،  املختلفة 

واالستيراد، مفاوض
- مـــــدة الشركة: 99 سنة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليـداع   -
عدد  تحت  بصفرو  االبتدائية 

2022/175 بتار خ : 2022/03/15
التجاري  بالسج6  وقيدت 

رقم:3645
- التسييـــر: رسندت مهمة التسيير 
غير  ملدة  معزوز  حسن  للسيد: 

محدودة.
199I

العيون استشارات

TEXTILL HOUSSE SANADE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
 TEXTILL HOUSSE SANADE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 194 
تجزئة عصام صوفيا - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TEXTILL HOUSSE SANADE
ك6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملنسوجات،  بالنسيج  مايتعلق 
والتصدير،  االستراد  العامة  التجارة 

جميع انواع النق6 ....
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - 194 تجزئة عصام صوفيا 

العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد سناد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد سناد عنوانه)ا( دوار 
حسار  ولد  حجاج  سيدي  الحنانشة 
البيماء  الدار   20000 ملي6  تيط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد سناد عنوانه)ا( دوار 
حسار  ولد  حجاج  سيدي  الحنانشة 
البيماء  الدار   20000 ملي6  تيط 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 758.
200I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE MED NJR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE KENITRA IMM 12 APPT 14
 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE MED NJR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1242 

مرجان 5 مكناس - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
52983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOCIETE MED NJR
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة رو البناء.
 1242  : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكناس   50000  - مكناس   5 مرجان 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محمد  النجاري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  النجاري  السيد 
 50000 مكناس   5 مرجان   1242

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  النجاري  السيد 
 50000 مكناس   5 مرجان   1242

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ربر 6   12 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2021 تحت رقم 1881.
201I

ائتمانية بيان حنان

CHIP CHIP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طر ق املستودع 
البلدي رقم 147 مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش
CHIP CHIP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النسيم 
تجزئة 23 مح6 رقم 1و2 - 40000 

مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.96635

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2022 مارس   03 في  املؤرخ 
بنور  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

ابراهيم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134046.
202I

ائتمانية بوعرفة

 STE AWTADE POUR
LOGEMENT DE LUXE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيماء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

 STE AWTADE POUR
LOGEMENT DE LUXE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 02 
تجزئة بدر - 61200 بوعرفة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
1045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
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 AWTADE POUR LOGEMENT DE
.LUXE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  و  البناء  اشغال  عقاري- 

االشغال العقار ة و املختلفة.
 02 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة بدر - 61200 بوعرفة املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 500.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.500  : فتيحة  اليماني  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.500  : هشام  اليماني  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اليماني فتيحة عنوانه)ا(  السيدة 
بوعرفة   61200 املسيرة  حي   12

املغرب.
عنوانه)ا(  هشام  اليماني  السيد 

01 حي بدر 61200 بوعرفة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اليماني فتيحة عنوانه)ا(  السيدة 
بوعرفة   61200 املسيرة  حي   12

املغرب
عنوانه)ا(  هشام  اليماني  السيد 

01 حي بدر 61200 بوعرفة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 36/2022.
203I

POWER SOLUTION SERVICES

 POWER SOLUTION
SERVICES SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

POWER SOLUTION SERVICES
 IMM 30 APPT 8 RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI HASSAN
 RABAT ، 11090، RABAT

MAROC
 POWER SOLUTION SERVICES

SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى 30 
ربت 8 شارع موالي رحمد لوكيلي 
حسن الرباط - 10020 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
158783

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 POWER SOLUTION SERVICES

.SARLAU
مقاول   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية.
- سباكة.

- مقاول رعمال مختلفة.
 30 : مبنى  عنوان املقر االجتماعي 
لوكيلي  رحمد  موالي  شارع   8 ربت 
الرباط   10020  - الرباط  حسن 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بنزهاري  مروان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنزهاري  مروان  السيد 
بيتي  إقامة   01 العمارة   26 الرقم 
12000 تمارة  سكن عين عتيق تمارة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنزهاري  مروان  السيد 
بيتي  إقامة   01 العمارة   26 الرقم 

12000 تمارة  سكن عين عتيق تمارة 
املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 2000.
204I

TR-GESTION

 PHUSIS( فوزيس فارما 
)PHARMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC
 (PHUSIS PHARMA( فوزيس فارما 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
النخي6 رقم 40 , الوفاق تمارة - 

12000 تمارة املغرب..
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
131445

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2022 فبراير   22 في  املؤرخ 
فارما  فوزيس   « من  الشركة  تسمية 
»فوزيس  إلى   »)PHUSIS PHARMA(

. »( PHUSIS (
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 7710.
205I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 ONE COMMERCE ET
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
الز تون 1 بنسودة فاس ، 30000، 

فاس املغرب
 ONE COMMERCE ET SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 399 

الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 

الز تون 1 بنسودة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

71727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ONE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.COMMERCE ET SERVICE

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللوازم املكتبية واالجهزة املعلوماتية.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

جنة  تجزئة   5 مكتب   2 الطابق   399

 30000  - فاس  بنسودة   1 الز تون 

فاس املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : امر ر  عز ز  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : بنجلون  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امر ر  عز ز  السيد 

الرباط 10000 الرباط املغرب.

السيد عبد هللا بنجلون عنوانه)ا( 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امر ر  عز ز  السيد 

الرباط 10000 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   09 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1246.

206I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 COMPAGNIE MAROCAINE
MINIERE DE FER - CMMF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع مور تانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 COMPAGNIE MAROCAINE

MINIERE DE FER - CMMF شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 II وعنوان مقرها اإلجتماعي الكوخ
رقم 19 حي الر اض - 10000 الرباط 

املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.123791

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 دجنبر 2021 تم تحو 6 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - الر اض  حي   19 رقم   II »الكوخ 

»درب  إلى  املغرب«  الرباط   10000

حي   13 ب  األول  الطابق  العرعار 

 40000  - الحوز  اور ر  ايت  موازرن 

مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134045.

207I

TR-GESTION

)FATI CASH ( فاتي كاش
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

TR-GESTION

 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC

فاتي كاش ) FATI CASH( شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي سكتور 04 رقم 134 مرس 

الخير تمارة - 12025 مرس الخير 

املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

135725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

فاتي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.(FATI CASH ( كاش

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحو 6 األموال.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مرس   134 رقم   04 سكتور  السفلي 

الخير  مرس   12025  - تمارة  الخير 

املغرب..

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : فاطمة  فراح  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فاطمة  فراح  السيدة 
الخير  مرس   408 رقم   1 سكتور 

الصخيرات تمارة 12025 مرس الخير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فاطمة  فراح  السيدة 
الخير  مرس   408 رقم   1 سكتور 

الصخيرات تمارة 12025 مرس الخير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   15 بتار خ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 7675.

208I

كرامي وود

 شركة كرامي وود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كرامي وود
متجر رقم 35 بنسودة اقامة الدالية 
3 ا 2 املسيرة متجر رقم 35 اقامة 
الدالية 3 ا2 املسيرة، 3000، فاس 

املغرب
 شركة كرامي وود شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر 

رقم 35 بنسودة اقامة الدالية 3 ا2 
املسيرة فاس املتجر رقم 35 بنسودة 
اقامة الدالية 3 ا2 املسيرة 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

71833
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

كرامي وود .
: التجارة و  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال العامة .
املتجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ا2   3 الدالية  اقامة  بنسودة   35 رقم 
35 بنسودة  املسيرة فاس املتجر رقم 
 30000 املسيرة  ا2   3 الدالية  اقامة 

فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
: محسن  صنهاجي  كرامي   السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   7.500

للحصة .
: ناصر  صنهاجي  كرامي   السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   2.500

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

محسن  صنهاجي  كرامي  السيد 
 3 هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
تجزئة وزاني زهور فاس 30000 فاس 

املغرب.
ناصر  صنهاجي  كرامي  السيد 
 2 هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
فاس   30000  1 زهور  وزاني  تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
محسن  صنهاجي  كرامي  السيد 
 3 هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
فاس   30000  1 زهور  وزاني  تجزئة 

املغرب
ناصر  صنهاجي  كرامي  السيد 
 2 هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
فاس   30000  1 زهور  وزاني  تجزئة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1372.
209I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MECTP GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع مور تانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
MECTP GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 II وعنوان مقرها اإلجتماعي الكوخ

رقم 19 حي الر اض - 10000 الرباط 
املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.123789
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 02 دجنبر 2021 تم تحو 6 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - الر اض  حي   19 رقم   II »الكوخ 
»درب  إلى  املغرب«  الرباط   10000
حي   2 ب  الثاني  الطابق  العرعار 
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 40000  - الحوز  اور ر  ايت  موازرن 
مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134044.
210I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 GROUP MINING AND
EXPLORATION - GROMEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع مور تانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

 GROUP MINING AND
 EXPLORATION - GROMEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 II وعنوان مقرها اإلجتماعي الكوخ
رقم 19 حي الر اض - 10000 الرباط 

املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.123787
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 02 دجنبر 2021 تم تحو 6 
املقر االجتماعي الحالي للشركة من » 
الكوخ II رقم 19 حي الر اض - 10000 
العرعار  »درب  إلى  املغرب«  الرباط 
موازرن  حي   17 ب  الثالث  الطابق 
مراكش   40000  - الحوز  اور ر  ايت 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134043.
211I

CMA GESTION

COLEOPTERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

COLEOPTERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ك م 10 
طر ق سيدي عبد هللا غيات دوار 
بن عمر النخي6 مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123617
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.COLEOPTERE
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و اشغال اخرى.
 10 عنوان املقر االجتماعي : ك م 
دوار  غيات  هللا  عبد  سيدي  طر ق 
 40000  - مراكش  النخي6  عمر  بن 

مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : رباعي  كر م  السيد 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
السيد موالي الحسن الوافي : 500 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رباعي  كر م  السيد 
 5 شقة   1 جينيروسا  اقامة  مراكش 
الطابق السفلي زنقة حفيظ ابراهيم 
حي الشتوي 40000 مراكش املغرب.

الوافي  الحسن  موالي  السيد 
الكهرباء  زنقة   45 رقم  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش  املعاش  عرصة 

مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رباعي  كر م  السيد 

 5 شقة   1 جينيروسا  اقامة  مراكش 
الطابق السفلي زنقة حفيظ ابراهيم 

حي الشتوي 40000 مراكش املغرب
الوافي  الحسن  موالي  السيد 
الكهرباء  زنقة   45 رقم  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش  املعاش  عرصة 

مراكش املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133853.
212I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE TABERKANT
OPTIC SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE TABERKANT OPTIC
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 635 
الطابق االر�سي مح6 رقم 10 تجزئة 
الر اض طر ق سيدي حرازم فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SOCIETE TABERKANT OPTIC

.SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
.LUNETIER

عنوان املقر االجتماعي : رقم 635 
تجزئة   10 االر�سي مح6 رقم  الطابق 
 - فاس  حرازم  سيدي  طر ق  الر اض 

30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : تبركانت  الكر م  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
تبركانت  الكر م  عبد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 7 بلوك 14 حي القدس 

2 ليراك 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
تبركانت  الكر م  عبد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 7 بلوك 14 حي القدس 

2 ليراك 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1378.
213I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

TFA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع املسيرة عمارة ماجد شقة رقم 
03 تيفلت ، 15400، تيفلت املغرب
TFA TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرشاد 
رقم 147 م 10 ملك باحسو تيفلت - 

15400 تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

1209
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   21
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TFA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. TRANS

نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البصاءع .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

باحسو  10 ملك  م   147 الرشاد رقم 

تيفلت - 15400 تيفلت املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : البقباق  فهد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50  : حراكي  ايوب  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   50  : البقباق  فهد  السيد 

100 درهم.

بقيمة   50  : حراكي  ايوب  السيد 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البقباق  فهد  السيد 
مجمع الحسني بدر 6 رقم 52 طنجة 

15400 تيفلت املغرب.

عنوانه)ا(  حراكي  ايوب  السيد 

حي   10 شقة   5 عمارة  الواحة  اقامة 

تيفلت   15400 الرباط   1 النهمة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حراكي  ايوب  السيد 

حي   10 شقة   5 عمارة  الواحة  اقامة 

تيفلت   15400 الرباط   1 النهمة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   18 بتار خ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 368.

214I

FI.DEBAGH

EL HAMIANI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FI.DEBAGH

شارع منصور الذهبي إقامة ميسي6 
طابق 1 مكتب رقم 31 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب
EL HAMIANI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 شارع 
والي العهد قيسار ة االهرام رقم 23 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125629
 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.HAMIANI CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي : 38 شارع 
 23 رقم  االهرام  قيسار ة  العهد  والي 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50  : الحمياني  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
السيدة سارة ابن عشا : 50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 50  : الحمياني  يوسف  السيد 

بقيمة 50.000 درهم.
السيدة سارة ابن عشا : 50 بقيمة 

50.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف الحمياني عنوانه)ا( 
رقم  امكيك  محمد  زنقة  البوغاز  حي 

04 طنجة 90000 طنجة املغرب.

ابن عشا عنوانه)ا(  السيدة سارة 
طنجة   38 رقم   6 زنقة  املرابط  حي 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف الحمياني عنوانه)ا( 
رقم  امكيك  محمد  زنقة  البوغاز  حي 

04 طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252071.

215I

JURISMAG SARL

MZ TECH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

MZ TECH SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56، شارع 
موالي يوسف ، الطابق 3، الشقة 
رقم 14 - 20000 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536969
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TECH SARL
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد  في  واملتاجرة  الكمبيوتر  رجهزة 

االستهالكية املكتبية وتطو رها.

عنوان املقر االجتماعي : 56، شارع 
الشقة   ،3 الطابق   ، يوسف  موالي 
البيماء  الدار   20000  -  14 رقم 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.600  : زوكار  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة لبنى زوكار : 1.200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.200  : زوكار  مونية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زوكار  بشرى  السيدة 
الدار البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب.
عنوانه)ا(  زوكار  لبنى  السيدة 
الدار البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب.
عنوانه)ا(  زوكار  مونية  السيدة 
الدار البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زوكار  بشرى  السيدة 
الدار البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818221.
216I

BRIQUETRIE TANGEROISE

IC STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
IC STYLE

حي البنك الشعبي زنقة 82 رقم 99 
طنجــة بمكتب املراسلة »مغرب 

تنسيق« 21 شارع الـمتنبـي طنجة، 
90020، طنجـة الـمغرب

IC STYLE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي البنك 
الشعبي زنقة 82 رقم 99 - 90000 
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طنجة الـمغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125167
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.STYLE
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.
عنوان املقر االجتماعي : حي البنك 
 90000  -  99 رقم   82 زنقة  الشعبي 

طنجة الـمغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : رهالل  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   50  : الزنبيلي  رنوار  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد رهالل عنوانه)ا( حي 
122 طنجة  05 ر زنقة  الـمرس رشناد 

90000 طنجة املغرب.
السيد رنوار الزنبيلي عنوانه)ا( حي 
122 طنجة  05 ر زنقة  الـمرس رشناد 

90000 طنجـة الـمغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد رهالل عنوانه)ا( حي 
122 طنجة  05 ر زنقة  الـمرس رشناد 

90000 طنجـة املغرب
السيد رنوار الزنبيلي عنوانه)ا( حي 
122 طنجة  05 ر زنقة  الـمرس رشناد 

90000 طنجـة الـمغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   04 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251633.
217I

EUREXMA

TRANSPORT EXTRA D›OR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
 TRANSPORT EXTRA D›OR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد 
لكرع رقم 65 حي السالم - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
21007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TRANSPORT EXTRA D’OR
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع وطنيا ودوليا.
عنوان املقر االجتماعي : شارع واد 
 73000  - السالم  حي   65 رقم  لكرع 

الداخلة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عز ز الرفاع : 1.000 حصة 

بقيمة 100.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عز ز الرفاع عنوانه)ا( دوار 
السراغنة  قلعة   43000 رافع  والد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز ز الرفاع عنوانه)ا( دوار 
السراغنة  قلعة   43000 رافع  والد 

املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتار خ 11 

مارس 2022 تحت رقم 594/2022.
218I

beroc conseil

NORAZ TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

beroc conseil
 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n
 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
NORAZ TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املح6 

الكائن بالقطب الحمري ن 
س145/05 راس املاء عين الشقف 

فاس - 36122 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NORAZ TRAVAUX
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة  واألشغال  البناء  ألشغال 

وجميع رنواع املعامالت.

املح6   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ن  الحمري  بالقطب  الكائن 
الشقف  عين  املاء  راس  س05/145 

فاس - 36122 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : نوالدين  لعفو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نوالدين  لعفو  السيد 
الشقف  عين  املاء  راس  الوطنية   27

36122 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نوالدين  لعفو  السيد 
الشقف  عين  املاء  راس  الوطنية   27

36122 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   10 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1279.
219I

CAFILIX CONSEILS SARL

FAMILY COLORS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

CAFILIX CONSEILS SARL
 LOT MAGHREB EL JADID RES
 OUED EL MAKHAZINE N 307
 LARACHE ، 92000، LARACHE

MAROC
FAMILY COLORS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ادريسية رقم 99 - 92000 العرائش 
املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.6277
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحو 6  تم   2021 نونبر   29 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 92000  -  99 رقم  ادريسية  »تجزئة 
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 896 »رقم  إلى  املغرب«  العرائش 
 92000  -  9 الرقم   2 شعبان  تجزئة 

العرائش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتار خ 30 دجنبر 

2021 تحت رقم 1399.
220I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

RESERVATION GROUP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
RESERVATION GROUP شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 208 
املنطقة الصناعية سيدي غانم 

طر ق آسفي مكتب رقم A5 مراكش 
املغرب 40110 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. RESERVATION GROUP
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والخدمات  االتصال  مركز  وتشغي6 
التجار ة  والعالقات  الهاتفية 

والشراكة والتمثي6 واالمتياز.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 208 
غانم  سيدي  الصناعية  املنطقة 
مراكش   A5 رقم  مكتب  آسفي  طر ق 

املغرب 40110 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : جام6  هنوس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 1 السيد هنوس جام6 عنوانه)ا( 
فرنسا  رمبيلي   74100 مارونيي  زنقة 

74100 رمبيلي فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 1 السيد هنوس جام6 عنوانه)ا( 
فرنسا  رمبيلي   74100 مارونيي  زنقة 

74100 رمبيلي فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134053.
221I

EUROMED COMPTA-SARL

EVENT MARBELLA BIKE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EVENT MARBELLA BIKE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 143 

سو قة سيدي لحسن باب دكالة 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EVENT : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.MARBELLA BIKE
انشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  الر اضية  والفعاليات  االحدات 

الهواء الطلق , استيراد وتصدير.
 143  : االجتماعي  املقر  عنوان 
دكالة  باب  لحسن  سيدي  سو قة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : منصر ة  جمي6  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  منصر ة  جمي6  السيد 
نانتير   92000 مارتين  هنري  زنقة   29

فرنسا 92000 نانتير فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  منصر ة  جمي6  السيد 
نانتير   92000 مارتين  هنري  زنقة   29

فرنسا 92000 نانتير فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134010.
222I

FOUZMEDIA

NOBLE FRERES
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
NOBLE FRERES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

البساتين الرقم 88 - - 14000 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.47579
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجتماعية  حصة   500 تفو ت 
طرف  من  للواحدة  درهم   100 فئة 
حصة  و500  ادريس  بوسنة  السيد 
السيد  طرف  من  رخرى  اجتماعية 
بلعربي نبي6 لفائدة السيدة لحسايني 
نفيسة التي رصبحت شر كة وحيدة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
لحسايني  نفيسة  السيدة  تعيين 
جميع  لها  وتخول  للشركة  مسيرة 

الصالحيات
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجتماعية  حصة   500 تفو ت 
طرف  من  للواحدة  درهم   100 فئة 
حصة  و500  ادريس  بوسنة  السيد 
السيد  طرف  من  رخرى  اجتماعية 
بلعربي نبي6 لفائدة السيدة لحسايني 
نفيسة التي رصبحت شر كة وحيدة 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
لحسايني  نفيسة  السيدة  تعيين 
جميع  لها  وتخول  للشركة  مسيرة 

الصالحيات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 90756.
223I

STE MILLE POINT SARL AU

MILLE POINT شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

STE MILLE POINT SARL AU
 LOT N°61 RUE IBNOU

 TOUFAIL QI SIDI BRAHIM ،
30000، FES MAROC
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شركة MILLE POINT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : قطعة 

رقم 61 شارع ابن طوفاي6 حي 
صناعي سيدي ابراهيم - 30000 

فاس املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.65441

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   08 في  املؤرخ 
ذات  شركة   MILLE POINT شركة 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
طوفاي6  ابن  شارع   61 رقم  قطعة 
 30000  - حي صناعي سيدي ابراهيم 
فاس املغرب نتيجة لعدم التوفيق في 

انجاز املشروع.
و عين:

و  بطاحي  يونس عماري  السيد)ة( 
شقة  كابي  تجزئة   17 رقم  عنوانه)ا( 
6 طر ق ايموزار 30000 قاس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
قطعة  وفي   2022 مارس   15 بتار خ 
رقم 61 شارع ابن طوفاي6 حي صناعي 
فاس   30000  - ابراهيم  سيدي 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1485/022.
224I

FOUZMEDIA

B.A.M TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
B.A.M TRAVEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البساتين الرقم 276 الفوارات - 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

63587
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 B.A.M : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TRAVEL
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

نق6 املستخدمين
مقاول في تف6 البمائع

التصدير واإلستيراد.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الفوارات   276 الرقم  البساتين 

14000 القنيطرة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  بطانا  السيد 
عمار  بني  انزالة  عمار  بني  مدشر 

زرهون --- مكناس املغرب.
 4 عنوانه)ا(  خالد  الزبير  السيد 
 ---  6 الزنقة  عياض  القا�سي  شارع 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  بطانا  السيد 
عمار  بني  انزالة  عمار  بني  مدشر 

زرهون -- مكناس املغرب
 4 عنوانه)ا(  خالد  الزبير  السيد 
 --  6 الزنقة  عياض  القا�سي  شارع 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتار خ  بالقنيطرة  االبتدائية 

دجنبر 2021 تحت رقم -.

225I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

JOHRI-TEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
JOHRI-TEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكان 
السوق زنقة املستشفى رقم 1 

زاو ة الشيخ - 23350 قصبة تادلة 
املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 59.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   02 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
JOHRI-TEL مبلغ ررسمالها 100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي مكان 
زاو ة   1 رقم  املستشفى  زنقة  السوق 
الشيخ - 23350 قصبة تادلة املغرب 
نتيجة ل : عدم القدرة على املنافسة

مكان  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زاو ة   1 رقم  املستشفى  زنقة  السوق 
الشيخ - 23350 قصبة تادلة املغرب. 

و عين:
و  جهري  مصطفى  السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي تداوت زنقة توفسيح6 
رقم 105 زاو ة الشيخ 23350 قصبة 

تادلة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  تادلة  بقصبة  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 53.
226I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

ALLA AMINE TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تقليص هدف الشركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

ALLA AMINE TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي القصيبة 

تكز رت دوار ايت انكار ايت يعقوب - 

23350 قصبة تادلة املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

1437

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم حذف   2022 فبراير   22 في  املؤرخ 

الشركة  نشاط  من  التالية  األنشطة 

الحالي :

استيراد و تصدير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتار خ  تادلة  بقصبة  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 52.

227I

BRAIN CONSILIUM

SONARTI TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

SONARTI TRAVAUX

21 ساحة ابو بكر الصديق الشقة 8 

اكدال ، 10000، الرباط املغرب

SONARTI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 ساحة 

ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

10000 الرباط املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.135987

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

ح6  تقرر   2022 يناير   31 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 SONARTI الوحيد  الشر ك  ذات 

 100.000 TRAVAUX مبلغ ررسمالها 

 21 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
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رقم  شقة  الصديق  بكر  ابو  ساحة 
املغرب  الرباط   10000  - اكدال   8
الشركة  مزاولة  عدم   : ل  نتيجة 

للنشاط الذي تأسست آلجله.
و حدد مقر التصفية ب 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

10000 الرباط املغرب. 
و عين:

و  الوارتي  الغاني  عبد  السيد)ة( 
 60 رقم  ز ان  اوالاد  زنقة  عنوانه)ا( 
املغرب  الرباط   10000 الطائرات 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123129.
228I

BRAIN CONSILIUM

GENERAL SERVICES COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

GENERAL SERVICES COM
21 ساحة ابو بكر الصديق الشقة 8 

اكدال ، 10000، الرباط املغرب
GENERAL SERVICES COM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

10000 الرباط املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.145163

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   21 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   GENERAL SERVICES COM
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
بكر  ابو  21 ساحة  مقرها اإلجتماعي 
الصديق شقة رقم 8 اكدال - 10000 
الرباط املغرب نتيجة ل : عدم مزاولة 
تأسست  الذي  للنشاط  الشركة 

ألجله.
و حدد مقر التصفية ب 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

10000 الرباط املغرب. 
و عين:

و  يوسف  غربي  السيد)ة( 
حي   64 رقم  س  و  ر  بلوك  عنوانه)ا( 
بوهالل ح ي م 10000 الرباط املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123147.
229I

FIDCOM SAHARA

ANCHO TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شارع الطبراني حي الوحدة 01 رقم 

20 العيون ، 70000، العيون 
املغرب

ANCHO TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاق بلوك ر رقم 1035 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

40753
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ANCHO TRAVAUX
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت واملعدات الصناعية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون   1035 رقم  ر  بلوك  الوفاق 

70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : األنصاري  رسامة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : السيد عبد الرحيم شكري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رسامة األنصاري عنوانه)ا( 
روالد   22 رقم  الوحدة  زنقة  تزكي  حي 

تايمة 83350 تارودانت املغرب.
شكري  الرحيم  عبد  السيد 
 43 10 رقم  18 زنقة  عنوانه)ا( بلوك 
 80000 ركادير  بنسركاو  الفرح  حي 

ركادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رسامة األنصاري عنوانه)ا( 
روالد   22 رقم  الوحدة  زنقة  تزكي  حي 

تايمة 83350 تارودانت املغرب
شكري  الرحيم  عبد  السيد 
 43 10 رقم  18 زنقة  عنوانه)ا( بلوك 
 80000 ركادير  بنسركاو  الفرح  حي 

ركادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 721/2022.
230I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

NOHATRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage Plataux
 Bureau Hatim n°02 rue Melilia

VN SAFI، 46000، SAFI MAROC
ذات  شركة   NOHATRA

املسؤولية املحدودة
الرقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

13 مكرر زنقة اململكة حي املستشفى 
- 46000 اسفي املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
12641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NOHATRA
غرض الشركة بإيجاز : - األشغال 

العامة.
- منعش عقاري.

عنوان املقر االجتماعي : الرقم 13 
 - املستشفى  حي  اململكة  زنقة  مكرر 

46000 اسفي املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هممي خلي6 حجيب : 250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد هممي بديع الزمان : 250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
عبد  الطيب  النعيم  السيد 
 100 بقيمة  حصة   250  : الحميد 

درهم للحصة .
حصة   250  : ياسر  رشيد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسر  رشيد  السيد 
الرقم 09 زنقة الدرة حي الفرح سيدي 

بوز د 46000 اسفي املغرب.
حجيب  خلي6  هممي  السيد 
الفقيه  شارع  هممي  فيال  عنوانه)ا( 
 46000 األمير  نجاح  حي  الهسكوري 

اسفي املغرب.
الزمان  بديع  هممي  السيد 
تجزئة  البقعة   01 الرقم  عنوانه)ا( 
 46000 الجديدة  املدينة  ابوزباع 
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اسفي املغرب.
عبد  الطيب  النعيم  السيد 
عمارة   01 الرقم  عنوانه)ا(  الحميد 
الشروق حي املدينة الجديدة 46000 

اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزمان  بديع  هممي  السيد 
تجزئة  البقعة   01 الرقم  عنوانه)ا( 
 46000 الجديدة  املدينة  ابوزباع 

اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
231I

HANA COMPTA MAROC

»TOTALSTEEL«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V
 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA

MAROC
»TOTALSTEEL« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكازة 

1، تجزئة فرح، رقم 34، - 24000 
الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
19171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.»TOTALSTEEL«
غرض الشركة بإيجاز : - الدراسة 
بما  اإلطار  املعدنية  واإلنشاءات 
النجارة   - اإلكسسوارات.  ذلك  في 

خشب  إنوكس،  رلومنيوم،  الشاملة: 
رعمال  رو  مختلفة  رعمال   - واملعدن. 

البناء.
.

مكازة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 24000  -  ،34 رقم  فرح،  تجزئة   ،1

الجديدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 340  : السالمي  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330  : الجرجاري  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330  : الرساني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السالمي  ياسين  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.
الجرجاري  يوسف  السيد 
24000 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب.
عنوانه)ا(  الرساني  محمد  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السالمي  ياسين  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 27603.
232I

SOFT ALTERNATIVE SARL

YORA-MODA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسمال الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

YORA-MODA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية اجزناية قطعة رقم 239 - 

90100 طنجة املغرب.

رفع ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.113225

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 مارس   14 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 

»900.000 درهم« ري من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

رو  نقدية  حصص  تقديم   : طر ق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252141.

233I

إئتمانية BKM لإلرشادات

STE S.M.L.H SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

إئتمانية BKM لإلرشادات

رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب

STE S.M.L.H SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 60 حي 

القدس ورزازات - 45000 ورزازات 

املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.2871

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تم تحو 6  03 مارس  في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - ورزازات  القدس  حي   60 »رقم 

»اكو م  إلى  املغرب«  ورزازات   45000

ورزازات   45000  - نوكدال  اغرم 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

17 مارس  االبتدائية بورزازات بتار خ 

2022 تحت رقم 115.

234I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»CHASSIS AUTO SERVICES«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
 »CHASSIS AUTO SERVICES«
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: طر ق 

مراكش، عمارة ربو الفرج، رقم 3، 
الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.13949
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 مارس   10 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
طر ق  من:  الشركة  مقر  نق6  تقرر 
 ،3 رقم  الفرج،  ربو  عمارة  مراكش، 
لعوامرة،   ،2 إلى: مررب رقم  الجديدة 

الجماعة الترابية الحوز ة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص على مايلي:   :‘ بند رقم 
 ،2 رقم  بمررب  الشركة  مقر  يحدد 
الحوز ة،  الترابية  الجماعة  لعوامرة، 
كما يمكن نقله ملقر جديد بقرار من 

شركاء الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم 27613.
235I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ESSON TRAV«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»ESSON TRAV« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 2، 

تجزئة عمار، سيدي بنور - 24350
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سيدي بنور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.19165

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 نونبر 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
-1 املصادقة على تفو ت السيد عبد 
في  حصصه  جميع  البوبكراوي  هللا 
الشركة )1000( حصة لفائدة السيد 
يونس املحاسبي. -2 نق6 مقر الشركة 
من رقم 2، تجزئة عمار، سيدي بنور 
تجزئة   ،9 رقم  الشقة  السفلي،  إلى 
السيد  تعيين   3- الجديدة.  رضا، 
يونس املحاسبي كمسير الشركة بعد 
استقالة السيد عبد هللا البوبكراوي.

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :4-6-7-14 رقم  بند 
الخاصة:  البنود  تعدي6  مايلي:  على 
مقر الشركة. حصص الشركاء. تسيير 

الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتار خ 15 مارس 

2022 تحت رقم 27597.
236I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SITAL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

STE SITAL CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الفرح رقم 3 عمارة 1 بلوك 11 
خنيفرة - 54000 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

4251
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. SITAL CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 11 بلوك   1 عمارة   3 رقم  الفرح 

خنيفرة - 54000 خنيفرة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : بهو  ايت  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد انوار روعياش : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بهو  ايت  حسن  السيد 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب.
عنوانه)ا(  روعياش  رنوار  السيد 

ميدلت 54350 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  روعياش  وداد  السيدة 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 110.
237I

FLASH ECONOMIE

DIASSO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

DIASSO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسمالها:10000 درهم
 مقرها اإلجتماعي: 43 زنقة احمد 
القدميري رقم 10 الطابق 5 سيتي 

بالطو - الدار البيماء

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
305819

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ بتار خ 02 مارس 2022 قرر

ح6 الشركة-
كارمو  ديديي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة- 
زنقة   43 في  التصفية  مقر  حدد 
 5 الطابق   10 رقم  القدميري  احمد 

سيتي بالطو - الدار البيماء -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817849.
238I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE CENTRE KHENIFRA
CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

 STE CENTRE KHENIFRA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول رقم 238 شارع محمد 

الخامس خنيفرة - 54000 خنيفرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
4261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نونبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CENTRE KHENIFRA CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االول رقم 238 شارع محمد الخامس 
خنيفرة - 54000 خنيفرة املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : محمد  احسيكو  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : ابراهيم  صديقي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احسيكو محمد عنوانه)ا( 
خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب.

السيد صديقي ابراهيم عنوانه)ا( 
مكناس 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد صديقي ابراهيم عنوانه)ا( 
مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 115.
239I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

KIDS JOY SCHOOL PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
 KIDS JOY SCHOOL PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

ليزوركيدي 3 عمارة د الطابق األول 
رقم 4 املحمدية - 28000 املحمدية 

املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
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.28879
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 فبراير   28 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 KIDS JOY الوحيد  الشر ك  ذات 
ررسمالها  مبلغ   SCHOOL PRIVE
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي اقامة ليزوركيدي 3 عمارة 
 - املحمدية   4 رقم  األول  الطابق  د 
 : ل  نتيجة  املغرب  املحمدية   28000
شركة ثم انشائها في اخر سنة 2021 
لكن مع نقص االقبال على األنشطة 
املقترحة و مع تزايد املصارف الثابتة 
ح6  و  وقف  الوحيد  الشر ك  قرر 

الشركة .
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
األول  الطابق  د  عمارة   3 ليزوركيدي 
املحمدية   28000  - املحمدية   4 رقم 

املغرب. 
و عين:

و  ابوبكر  قوشيح  السيد)ة( 
ج  عمارة  فلور ان  اقامة  عنوانه)ا( 
شارع   9 شقة   2 طابق  نيم  دال  هاء 
املحمدية   28000 الثاني  الحسن 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتار خ 21 مارس 

2022 تحت رقم 566.
240I

ABDESLAM ANTID

YAFA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

YAFA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الزرقطوني عمارة الفالح 08 الطابق 

الثاني الشقة رقم 06 - 52000 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
15771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YAFA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. TRAVAUX
نق6   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير 
رشغال  و  املختلفة  األشغال   2-

البناء .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   08 الفالح  عمارة  الزرقطوني 
 52000  -  06 رقم  الشقة  الثاني 

الرشيدية املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الدالئي  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا الدالئي عنوانه)ا( 
 54000 اسحاق  ايت  السعادة  حي 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الدالئي عنوانه)ا( 
 54000 اسحاق  ايت  السعادة  حي 

خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 359.
241I

HOUD MEDA AGENCY

houd media agency
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح6 شركة

HOUD MEDA AGENCY

 BD ZERKTOUNI ESPACE 55

 ZERKTOUNI 1ER ETAGE N°11

 QUARTIER DES HOPITAUX

55 مساحة الزرقطوني الزرقطوني 

الطابق األول رقم 11 تكملة العنوان 

MAROC 20000، الدار البيماء ،:

houd media agency شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 ساحة 

الزرقطوني الطابق األول رقم 11 

تكملة العنوان : - 20000 الدار 

البيماء املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

..421239

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 دجنبر   02 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 

 houd media الوحيد  الشر ك  ذات 

 100.000 ررسمالها  مبلغ   agency

 55 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
األول  الطابق  الزرقطوني  ساحة 
 20000  -  : العنوان  تكملة   11 رقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيماء  الدار 

مبيعات  وجود  وعدم  النشاط  بدء 

للبمائع والسلع والخدمات..

 55 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

رقم  األول  الطابق  الزرقطوني  ساحة 

الدار   200000  - العنوان  تكملة   11

البيماء املغرب. 

و عين:

و  هيشام  سقيم  السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي نسيم إم 190 شقة رقم 

املغرب  البيماء  الدار   200000  36

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم 809043.
242I

ouatik auditing

NTDF DE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

ouatik auditing
 RUE ENNAHASS 142

 ENNAHOUI MAARIF ، 20370،
casablanca maroc

 NTDF DE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
84 جابر ابن حيان الحي الصناعي 

سيدي براهيم - 30080 فاس 
املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.34625
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 فبراير   28 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 NTDF DE الوحيد  الشر ك  ذات 
ررسمالها  مبلغ   CONSTRUCTION
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
ابن  جابر   84 رقم  تجزئة  اإلجتماعي 
حيان الحي الصناعي سيدي براهيم - 
: ح6  ل  نتيجة  املغرب  فاس   30080

الشركة و تصفيتها قب6 األج6.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم 84 جابر ابن حيان الحي الصناعي 
سيدي براهيم - 30080 فاس املغرب. 

و عين:
و  لعمارتي  محمد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 61 مرجان 1 الشطر األول 
املغرب كمصفي  01 50070 مكناس 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
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و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1534.
243I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 LOCATION DE VOITURES
MAHMOUDE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

ح6 شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

 LOCATION DE VOITURES
MAHMOUDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار عالل 
رقم 1 مكرر بلوك 8 زنقة 16 طابق 
الثالت - 25000 خر بكة املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.3327
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 يناير   28 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 LOCATION DE الوحيد  الشر ك 
مبلغ   VOITURES MAHMOUDE
وعنوان  درهم   500.000 ررسمالها 
 1 رقم  عالل  دوار  اإلجتماعي  مقرها 
الثالت  16 طابق  زنقة   8 بلوك  مكرر 
 : ل  نتيجة  املغرب  25000 خر بكة   -

نقص املردودية.
و حدد مقر التصفية ب دوار عالل 
طابق   16 زنقة   8 بلوك  مكرر   1 رقم 

الثالت - 25000 خر بكة املغرب. 
و عين:

السيد)ة( يونس عنيبة و عنوانه)ا( 
زم  وادي   25350 فاس  زنقة   01

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتار خ  االبتدائية بخر بكة 

2020 تحت رقم 84.
244I

FUDICAIRE ISMAILI

 SOCIETE BCH SAHARA
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 SOCIETE BCH SAHARA SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
 HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي

 FATH 03 RUE GUELTAT
 ZEMMOUR N° 62 BIS ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
2665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SOCIETE BCH SAHARA SARL

.AU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
 HAY  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 FATH 03 RUE GUELTAT
 ZEMMOUR N° 62 BIS ES
SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : احميم  البشير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احميم  البشير  السيد 
السمارة   62 رقم  زمور  كلتة  زنقة 

72000 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احميم  البشير  السيد 
السمارة   62 رقم  زمور  كلتة  زنقة 

72000 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 مارس  االبتدائية بالسمارة بتار خ 

2022 تحت رقم 708/2022.
245I

STE FIDMEK

BROTHERS TIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

BROTHERS TIRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
بالطابق السفلي عمارة 22 زنقة 
جنيف املنزه مكناس - 50000 

مكناس اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

55765
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BROTHERS TIRE
غرض الشركة بإيجاز : -بيع شراء 

العجالت بالتقسيط
-استيراد تصدير.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة   22 عمارة  السفلي  بالطابق 
 50000  - مكناس  املنزه  جنيف 

مكناس اململكة املغربية.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
يع  ود  الصنهاجي  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.
السيد عمرالصنهاجي ود يع : 250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
يع  ود  الصنهاجي  اناس  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.
السيد مجد الصنهاجي ود يع : 250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يع  ود  الصنهاجي  محمد  السيد 
 3 شقة  تونس  زنقة   18 عنوانه)ا( 
 50000 مكناس  الجديدة  املدينة 

مكناس اململكة املغربية.
يع  ود  عمرالصنهاجي  السيد 
 3 شقة  تونس  زنقة   18 عنوانه)ا( 
 50000 مكناس  الجديدة  املدينة 

مكناس اململكة املغربية.
يع  ود  الصنهاجي  اناس  السيد 
 3 شقة  تونس  زنقة   18 عنوانه)ا( 
 50000 مكناس  الجديدة  املدينة 

مكناس اململكة املغربية.
يع  ود  الصنهاجي  مجد  السيد 
عنوانه)ا( فيال 15 زنقة ميموزة املنظر 
مكناس  الجديدة  املدينة  الجمي6 

50000 مكناس اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
يع  ود  الصنهاجي  محمد  السيد 
 3 شقة  تونس  زنقة   18 عنوانه)ا( 
 50000 مكناس  الجديدة  املدينة 

مكناس اململكة املغربية
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يع  ود  الصنهاجي  اناس  السيد 
 3 شقة  تونس  زنقة   18 عنوانه)ا( 
 50000 مكناس  الجديدة  املدينة 

مكناس اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 4109.
246I

STE FIDMEK

RIMAL AL ISMAILIA
إعالن متعدد القرارات

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

RIMAL AL ISMAILIA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 
4 زنقة 19 وجه عروس مكناس - 
50000 مكناس اململكة املغربية.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.34413
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 مارس   09 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
حصص:  -1تفو ت  رقم  قرار 
-1بتار خ  مايلي:  على  ينص  الذي 
04/06/2014 تم تفو ت 400 حصة 
و  اوهنو  يوسف  السيد  طرف  من 
ادريس  السيد  400 حصة من طرف 

الطالبي الى السيد محمد او حيا
قرار رقم -2تغيير الشك6 القانوني 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
-2تغيير الشك6 القانوني للشركة من 
الى  محدودة  مسؤولية  دات  شركة 
دات  محدودة  مسؤولية  دات  شركة 

الشر ك وحيد
حصص:  -3تفو ت  رقم  قرار 
-3بتار خ  مايلي:  على  ينص  الذي 
08/03/2021 تم تفو ت 600 حصة 
السيد  الى  اوحيا  محمد  السيد  من 

محمد الشليخات 
جديد:  مسير  -4تعيين  رقم  قرار 
-4تعيين  مايلي:  على  ينص  الذي 

كمسير  الشليخات  محمد  السيد 
جديد و قبول استقالة السيد محمد 

اوحيا من الشركة
قرار رقم -5تغيير الشك6 القانوني 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشرك: 
للشركة  القانوني  الشك6  -5تغيير 
محدودة  مسؤولية  دات  شركة  من 
دات  شركة  الى  وحيد  الشر ك  دات 

مسؤولية محدودة 
تعدي6  و  -6تحيين  رقم  قرار 
مايلي:  على  ينص  الذي   : الفصول 
تغيير  تم  املتخدة  للقرارت  -6نتيجة 

الفصول من القانون االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشك6 القانوني للشركة
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

حصص الشركة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال الشركة
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تسيير الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   10 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 988.
247I

MEDPLUS WORLD

MEDPLUS WORLD
إعالن متعدد القرارات

MEDPLUS WORLD
03 زنقة آيت آور ر شارع موالي 

يوسف ، 20280، الدار البيماء 
املغرب

MEDPLUS WORLD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 03 زنقة 
آيت آور ر شارع موالي يوسف - 
20280 الدار البيماء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

. 474913
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 مارس   04 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

50 خمسين سهًما من  تحو 6 ملكية 

السيدة  إلى   SEVGI OZGE السيدة 

.EROĞLU MIRAY

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إلى  للشركة  القانوني  الشك6  تحو 6 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  الوحيد  الشر ك  اسم  تغيير 

.SEVGI OZGE

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

وفق  األسا�سي  النظام  تعدي6  مايلي: 

القرارات الالحقة.

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات  بتقديم  الشركاء  يقوم 

روزجي  سيفجي  السيدة   : وهي  نقدا 

إروغلو  السيدة  درهم.   45.000.00

هو  املجموع  درهم.   5.000.00 ميراي 

: 50.000.00 درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 50  000,00 الشركة  مال  ررس  يبلغ 

حصة   500 إلى  مقسمة  وهي  درهم. 

مكتتبة   ، للحصة  درهم   100 بقيمة 

ومخصصة   ، بالكام6  ومدفوعة 

يتناسب مع مساهماتهم  بما  للشركاء 

 450  : روزجي  السيدة سيفجي  وهي:   ،

 50  : ميراي  إروغلو  السيدة  و  حصة. 

حصة. املجموع : 500 حصة.

بند رقم 16: الذي ينص على مايلي: 

تدار الشركة من قب6 مسير واحد رو 

ركثر ، رشخاص طبيعيين ، شركاء رم 

ال ، معينين و تم تحديد مدة خدمتهم 

سيتم  الشركاء.  غالبية  من  بقرار 

إدارة الشركة لفترة غير محدودة من 

. وبالتالي  قب6 السيدة سيفجي روزجي 

ستكون الشركة مسؤولة قانونيا عن 

جميع األعمال املتعلقة بها ، من خالل 

توقيع السيدة سيفجي روزجي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818149.

248I

CCE SERVICES

LANDA PC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

CCE SERVICES

الرقم 194 تجزئة الوفا الطابق 

الثاني شقة رقم 9 ، 28820، 

املحمدية املغرب

LANDA PC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحر ة 

1 الرقم 236 - 28800 املحمدية 

املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.13399

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

ح6  تقرر   2022 مارس   09 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   LANDA PC الوحيد  الشر ك 
وعنوان  درهم   10.000 ررسمالها 

الرقم   1 الحر ة  اإلجتماعي  مقرها 

املغرب  املحمدية   28800  -  236

نتيجة ل : تراكم خسائر الشركة مما 
التجاري  النشاط  في  االستمرار  تعذر 

للشركة.

الحر ة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املحمدية   28800  -  236 الرقم   1

املغرب. 

و عين:

و  اخدو  الحسن  السيد)ة( 

 236 الرقم   1 الحر ة  عنوانه)ا( 

كمصفي  املغرب  املحمدية   28800

)ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتار خ 21 مارس 

2022 تحت رقم 565.

249I
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CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 SOCIETE D›ETUDE
 ET REALISATION

 DES INSTALATIONS
INDUSTRIELLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح6 شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 Bd yaacoub el mansour 239
 239 Bd yaacoub el mansour،

20200، الدار البيماء املغرب
 SOCIETE D›ETUDE
 ET REALISATION

 DES INSTALATIONS
INDUSTRIELLES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
البستان 2 العمارة 1 املتجر 1 

البرنو�سي - 20200 الدارالبيماء 
املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.443169
العام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   26 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
ذات  شركة  ح6  تقرر   2022
 SOCIETE املحدودة  املسؤولية 
 D’ETUDE ET REALISATION DES
 INSTALATIONS INDUSTRIELLES
درهم   30.000,00 ررسمالها  مبلغ 
اقامة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 1 املتجر   1 العمارة   2 البستان 
الدارالبيماء   20200  - البرنو�سي 

املغرب نتيجة ل : صعوبات مالية.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 1 املتجر   1 العمارة   2 البستان 
البيماء  الدار   20200  - البرنو�سي 

املغرب. 
و عين:

و  عزمي  الحميد  عبد  السيد)ة( 
 32 زنقة  الوردة  تجزئة  عنوانه)ا( 
 20200 مومن  سيدي   92 الرقم 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيماء 

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: اقامة البستان 2 العمارة 1 املتجر 1 

البرنو�سي الدارالبيماء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815557.
250I

FIDUCIARE ECF

 WARRIORS
ENTERTAINMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 WARRIORS ENTERTAINMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الروافد زنقة ركنول شقة 6 الطابق 
الثالت بوركون - 20400 الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.WARRIORS ENTERTAINMENT
اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السينمائي السمعي البصري.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   6 شقة  ركنول  زنقة  الروافد 

الدار   20400  - بوركون  الثالت 
البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد بالر اح رثير : 1.000 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بالر اح رثير عنوانه)ا( دوار 
برشيد   20400 الساح6  الشراكي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رثير عنوانه)ا( دوار  الر اح  السيد 
برشيد   20400 الساح6  الشراكي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818229.
251I

AMJAD ANOUAR

 COOP AGRICOLE OULED
HANOUNE II

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

 COOP AGRICOLE OULED
HANOUNE II شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

عبد املولى القصيبية - 14200 
سيدي سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
3337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 COOP : اإلقتماء بمختصر تسميتها
 AGRICOLE OULED HANOUNE

.II
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األرا�سي الفالحية
تربية املوا�سي.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 14200  - القصيبية  املولى  اوالد عبد 

سيدي سليمان املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة املصمودي سلوى : 1.500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.500  : فاطمة  الدغالج  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.000  : حفصة  خلوقي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : الواحد  السيد خلوقي عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : امليلودي  خلوقي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سلوى  املصمودي  السيدة 
املولى  عبد  روالد  دوار  عنوانه)ا( 
سليمان  سيدي   14200 القصيبية 

املغرب.
السيدة الدغالج فاطمة عنوانه)ا( 
القصيبية  املولى  عبد  روالد  دوار 

14200 سيدي سليمان املغرب.
عنوانه)ا(  السيدة خلوقي حفصة 
القصيبية  املولى  عبد  روالد  دوار 

14200 سيدي سليمان املغرب.
الواحد  عبد  خلوقي  السيد 
املولى  عبد  روالد  دوار  عنوانه)ا( 
سليمان  سيدي   14200 القصيبية 

املغرب.
عنوانه)ا(  امليلودي  خلوقي  السيد 
القصيبية  املولى  عبد  روالد  دوار 

14200 سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 
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ومواطن مسيري الشركة:
الواحد  عبد  خلوقي  السيد 
املولى  عبد  روالد  دوار  عنوانه)ا( 
سليمان  سيدي   14200 القصيبية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان بتار خ 16 

مارس 2022 تحت رقم 57/2022.
252I

LEADER MOUH TRANS

 LEADER MOUH TRANS
S.A.R.L. A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

LEADER MOUH TRANS
رقم 69 ب تجزئة املدائن 2 بلوك ب 
الطابق 1 - فاس - ، 30000، فاس 

املغرب
 LEADER MOUH TRANS S.A.R.L.
A.U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 69 ب 
تجزئة املدائن 2 بلوك ب الطابق 1 - 

فاس - - 30000 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.71693

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 مارس   16 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( املوح 

محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1469.
253I

STRA2C

ريسطوا كونسبت إكيبموا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

STRA2C
 Av Mansour dahbi entre sol ,35

nº 20 ، 90000، Tanger Maroc
ريسطوا كونسبت إكيبموا شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 110 إقامة 
النصر شارع موالي رشيد الطابق 
السفلي رثم 2 - 90000 طنجة 

املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.56993
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحو 6  12 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
موالي  شارع  النصر  إقامة   110«
رشيد الطابق السفلي رثم 2 - 90000 
فرح  إقامة   112« إلى  املغرب«  طنجة 
السفلي  الطابق  رشيد  موالي  شارع 
رثم 2 و 1ش - 90000 طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2021 تحت رقم 5661.
254I

DATA COMPTA

GLADIUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجار ة يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

DATA COMPTA
 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

GLADIUS »شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
موالي رشيد كلم 4، زنقة فال 

فلوري، إفامة الثوبة ص ب 13251 
- 90000 طنجة املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجار ة 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.18395
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2022 فبراير   25 في  املؤرخ 

 GLADIUS لشركة  تابع  فرع  إغالق 
زنقة  في  عنوانه  والكائن   - تسميته 
الطابق   ،4 رقم  مكتب   ، الخرسان 

السفلي - 10060 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251892.
255I

jamal ait hommad

أو أ ج
إعالن متعدد القرارات

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC

رو ر ج »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 23 شارع 
انوال اقامة فلوري 11 مكتب رقم 
4 ميموزة قنيطرة 14000 قنيطرة 

مغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.63227

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يناير   31 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 1000 تفو ت السيدة سكارتة اميمة 
محمد  بوكادر  السيد  لصالح  حصة 

امين مقاب6 100000 درهم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  اميمة  سكارتة  السيدة  استقالة 

تسيير الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد بوكادر محمد امين مسير 

الشركة ملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 1000 تفو ت السيدة سكارتة اميمة 
محمد  بوكادر  السيد  لصالح  حصة 

امين مقاب6 100000 درهم
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
محمد  بوكادر  السيد  تعيين  مايلي: 

امين مسير الشركة ملدة غير محدودة
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
للسيد  فقط  يكون  التوقيع  مايلي: 

بوكادر محمد امين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 21 مارس 

2022 تحت رقم 5515.
256I

BUREAU ESSOUFYANI

BYH EXPRESS SUD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

BYH EXPRESS SUD SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 134 
الطابق الثاني حي املستقب6 العيون. 

- 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

40789
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BYH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.EXPRESS SUD SARL
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انواع النق6 الوطني والدولي.
التجارة العامة.

تجارة االستيراد والتصدير..
عنوان املقر االجتماعي : رقم 134 
الطابق الثاني حي املستقب6 العيون. - 

70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
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درهم، مقسم كالتالي:
حصة   250  : بيناه  معاد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   250  : بيناه  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   250  : بيناه  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   250  : بيناه  ياسين  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 77 عنوانه)ا(  بيناه  معاد  السيد 
عين  طوطو  احمد  بن  لحسن  حي 
الدار   20000 البيماء  الدار  البرجة 

البيماء املغرب.
حي  عنوانه)ا(  بيناه  محمد  السيد 
عين   89 رقم  ارفود  شارع  املستقب6 
الشق البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب.
عنوانه)ا(  بيناه  محمد  السيد 
اكادير  بنسركاو   524 رقم   8 بلوك 

80000 اكادير املغرب.
السيد ياسين بيناه عنوانه)ا( دوار 
الحاللفة الشرقية رقم 19 دار بوعزة 
اقليم النواصر 20000 الدار البيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 77 عنوانه)ا(  بيناه  معاد  السيد 
عين  طوطو  احمد  بن  لحسن  حي 
الدار   20000 البيماء  الدار  البرجة 

البيماء املغرب
حي  عنوانه)ا(  بيناه  محمد  السيد 
عين   89 رقم  ارفود  شارع  املستقب6 
الشق البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 748/22.
257I

BUREAU ESSOUFYANI

KENNOUZ BUSINESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
 KENNOUZ BUSINESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
عصام صوفيا رقم 189 طر ق 

السمارة العيون - 70000 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KENNOUZ BUSINESS SARL
تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع  تأجير   ، متنوعة  اعمال  املباني 

االشغال العامة ومعدات البناء.
لألخشاب  العامة  النجارة  اعمال 
والشبكات  الطرق  وصرف  واالملنيوم 

املختلفة.
تجارة اإلستيراد والتصدير.

خدمات البستنة والتنظيف.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طر ق   189 رقم  صوفيا  عصام 
العيون   70000  - العيون  السمارة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 250  : كنوز  اللطيف  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
250 حصة   : كنوز  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
250 حصة   : كنوز  ياسين  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة حفصة كنوز : 120 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 130  : كورتي  محجوبة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

كنوز  اللطيف  عبد  السيد 
عصام  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
 181 رقم  اشياف  واد  زنقة  صوفيا 

العيون 70000 العيون املغرب.
السيد محمد كنوز عنوانه)ا( حي 
زنقة  صوفيا  عصام  تجزئة  القدس 
واد اشياف رقم 181 العيون 70000 

العيون املغرب.
السيد ياسين كنوز عنوانه)ا( حي 
زنقة  صوفيا  عصام  تجزئة  القدس 
واد اشياف رقم 181 العيون 70000 

العيون املغرب.
عنوانه)ا(  كنوز  حفصة  السيدة 
صوفيا  عصام  تجزئة  القدس  حي 
العيون   181 رقم  اشياف  واد  زنقة 

70000 العيون املغرب.
السيدة محجوبة كورتي عنوانه)ا( 
اشياف  واد   707 تجزئة  القدس  حي 
العيون   70000 العيون   181 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
كنوز  اللطيف  عبد  السيد 
عصام  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
 181 رقم  اشياف  واد  زنقة  صوفيا 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 772.
258I

FIDUCIAIRE AL QODS

OUADIE CHRONO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

OUADIE CHRONO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد عياد 

اوالد عطو - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

12529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OUADIE CHRONO

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Vérification de chronos

.tachygraphes

عنوان املقر االجتماعي : اوالد عياد 

اوالد عطو - 23000 بني مالل املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد وديع شبيلي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  وديع شبيلي  السيد 

املديولة فيال رمنية 23000 بني مالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  وديع شبيلي  السيد 

املديولة فيال رمنية 23000 بني مالل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتار خ 09 مارس 

2022 تحت رقم 261.

259I



6209 الجريدة الرسميةعدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) 

AB RED1 COMPTA

SALESFORCE TOWN
إعالن متعدد القرارات

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
SALESFORCE TOWN »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

يعقوب املنصور رقم 2، طابق 3 رقم 
5 - 90070 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.93525

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 دجنبر   08 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تفو ت السيد )ة(نورة سلمون 
رص6  من  اجتماعية  حصة   1000
1000 حصة لفائدة السيد)ة( محمد 

البحيري 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تم تعيين مسير جديد للشركة 
كمسير  البحيري  السيد)ة(محمد 

وحيد تبعا لقبول استقالة املسير 
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
درهم   100.000 الشركة  مال  راس 
مقسم كالتالي السيد محمد البحيري 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
تعيين  الوحيد  الشر ك  قرر  مايلي: 
محمد  السيد  للشركة  وحيد  مسير 
التعر ف  لبطاقة  الحام6  البحيري 

K345689 الوطنية رقم
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
جميع  في  الشركة  تعتمد  مايلي: 
التوقيع  على  بها  املتعلقة  الوثائق 
املسير الوحيد السيد محمد البحيري
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   28 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2021 تحت رقم 11341.
260I

FIDUCOMPETENCES

ميلتي انديسري
إعالن متعدد القرارات

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
ميلتي انديسري »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 219 شارع 
مصطفى املعاني الطابق الثالت - 

20000 الدارالبيماء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.402743

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 مارس   03 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 
الطابق  املعاني  مصطفى  شارع   219
حادة  والد  الى  الدارالبيماء  الثالت- 
سيدي حجاج واد حصار تيت ملي6-

الدارالبيماء
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
غرض  تمديد  الوحيد  املساهم  يقرر 
الشركة إلى: * التطو ر العقاري بكافة 
 - الخصوص:  وجه  وعلى  رشكاله 
غيرها  رو  املباني  رنواع  جميع  تشييد 
مباني  من  جزء  رو  ك6  ملكية  نق6   -
الشركة عن طر ق البيع رو التبادل رو 

املساهمة في الشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
غرض  تمديد  الوحيد  املساهم  يقرر 
الشركة إلى: * التطو ر العقاري بكافة 
 - الخصوص:  وجه  وعلى  رشكاله 
غيرها  رو  املباني  رنواع  جميع  تشييد 
مباني  من  جزء  رو  ك6  ملكية  نق6   -
الشركة عن طر ق البيع رو التبادل رو 

املساهمة في الشركة.
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 
الطابق  املعاني  مصطفى  شارع   219
حادة  والد  الى  الدارالبيماء  الثالت- 
سيدي حجاج واد حصار تيت ملي6-

الدارالبيماء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818009.
261I

SOCIETE EL OUALI EVENT

EL OUALI EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE EL OUALI EVENT
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
EL OUALI EVENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكر م الخطابي عمارة بن مو�سى 
الكواش الطابق2 فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

71939
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OUALI EVENT
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

TRAITEUR
 ENTREPRENEUR DE
 SPECTACLES FESTIVALS

 ARTISTIQUES
.TRAVAUX DIVERS

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  عمارة  الخطابي  الكر م 
 30000  - فاس  الطابق2  الكواش 

فاس املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   330  : الوالي  كمال  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 340  : العارفي  ادريس  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330  : الحفيظ  عبد  ازمي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  الوالي  كمال  السيد 
 30000  10 رقم   37 زنقة  السعادة 

فاس املغرب.
عنوانه)ا(  العارفي  ادريس  السيد 
 5 الشقة   2 الطابق  لالرمينة  زنقة 
فاس   30000 م.ج  املهدي  اقامة 

املغرب.
الحفيظ  عبد  ازمي  السيد 
ر اض  تجزئة   239 عنوانه)ا( 
الشقف  عين  طر ق  ه  الياسمين 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  الوالي  كمال  السيد 
 30000  10 رقم   37 زنقة  السعادة 

فاس املغرب
عنوانه)ا(  العارفي  ادريس  السيد 
 5 الشقة   2 الطابق  لالرمينة  زنقة 
اقامة املهدي م 30000 فاس املغرب

الحفيظ  عبد  ازمي  السيد 
ر اض  تجزئة   239 عنوانه)ا( 
الشقف  عين  طر ق  ه  الياسمين 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1512.
262I

KAOUN

Poissonnerie LAAMIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

KAOUN
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 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

Poissonnerie LAAMIM شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 90 
تجزئة رومية محاميد مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
119883

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تغيير  تم   2021 دجنبر   23 في  املؤرخ 
 Poissonnerie« من  الشركة  تسمية 
. »CAFE ROUMIA« إلى « LAAMIM
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   07 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 131590.
263I

COMPTAFFAIRES

STM CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
STM CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
فلسطين رقم 4 تجزئة الحر ة 1 

الطابق الثاني شقة رقم 3 - 28800 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
30193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CONCEPT
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

املنشات املعدنية
مقاول في مختلف االعمال

الستيراد والتصدير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 1 الحر ة  تجزئة   4 رقم  فلسطين 
 28800 -  3 الثاني شقة رقم  الطابق 

املحمدية املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : بنسعيد  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : فهمي  انس  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف بنسعيد عنوانه)ا( 
افياسيون   05 شقة  ج  عمارة  الوفاء 

10000 الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  فهمي  انس  السيد 
 08001  1 ب06   397 ساردينيا  س 

برشلونة اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف بنسعيد عنوانه)ا( 
افياسيون   05 شقة  ج  عمارة  الوفاء 

10000 الرباط املغرب
عنوانه)ا(  فهمي  انس  السيد 
 08001  1 ب06   397 ساردينيا  س 

برشلونة اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتار خ 22 مارس 

2022 تحت رقم 578.
264I

STE FICOGEMISS

STE BUILBEKHT TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الطابق السفلي حي بام، 33250، 

ميسور املغرب
STE BUILBEKHT TRAV شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكلي 
الجنوبي - 33250 ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
2115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BUILBEKHT TRAV
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة رو البناء
تدبير املتغالت الفالحي.

: حي اكلي  عنوان املقر االجتماعي 
الجنوبي - 33250 ميسور املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ررسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : رتغيام  رمحمد  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رتغيام  محمد  السيد 
 15 14 عمارة  ربواب مراكش منطقة 

شقة 15 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رتغيام  محمد  السيد 
 15 14 عمارة  ربواب مراكش منطقة 

شقة 15 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 36.
265I

STE FICOGEMISS

STE TRAVAUX GUERSAK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الطابق السفلي حي بام، 33250، 

ميسور املغرب
STE TRAVAUX GUERSAK شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 534 زنقة 
طاطا حي سيدي بوطيب 33250 

ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
2113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TRAVAUX GUERSAK
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة رو البناء
تدبير املستغالت الفالحية.

عنوان املقر االجتماعي : 534 زنقة 
 33250 بوطيب  سيدي  حي  طاطا 

ميسور املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : العيا�سي حوسني  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العيا�سي حوسني عنوانه)ا( 
دوار بخاخات صاكة 35100 كرسيف 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد العيا�سي حوسني عنوانه)ا( 
دوار بخاخات صاكة 35100 كرسيف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 35.
266I

SARL

FOSOB IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
FOSOB IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 شارع 
محمد سميحه 10 العنوان رقم 57 - 

22000 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536737

 03 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. FOSOB IMMO
الترو ج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 77 شارع 
محمد سميحه 10 العنوان رقم 57 - 

22000 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زكر ا فرات : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زكر ا فرات عنوانه)ا( 204 
2 شقة  إقامة غاردان  الحدائق  زنقة 

البيماء  الدار   22000 سبع  عين   1

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زكر ا فرات عنوانه)ا( 204 
2 شقة  إقامة غاردان  الحدائق  زنقة 

البيماء  الدار   22000 سبع  عين   1

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817987.

267I

SARL

LE NOBLE SPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

LE NOBLE SPA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

إمي6 زوال الطابق األول مكتب رقم 2 

- 22000 الدار البيماء املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.488053

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 16 دجنبر 2021 تم تحو 6 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
األول  الطابق  زوال  إمي6  شارع   59«

مكتب رقم 2 - 22000 الدار البيماء 
الكمثرى  شارع   59« إلى  املغرب« 

البيماء  الدار   22000  - السبع  عين 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818528.
268I

trainning office and accounting advice

MEP TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
MEP TECHNOLOGIES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة شارع 

عبد املومن و زنقة سمية عمارة 
82الطابق 4شقة رقم 16زنقة حي 
النخي6 املعار ف - 20800 الدار 

البيماء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.436507

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املعبدي  كوثر  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   200
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( يسن 

اوشيشة بتار خ 01 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817776.
269I

trainning office and accounting advice

MEP TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
MEP TECHNOLOGIES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي زاو ة شارع 

عبد املومن و زنقة سمية عمارة 
82الطابق 4شقة رقم 16زنقة حي 

النخي6 املعار ف - 20800 الدار 

البيماء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.436507

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2022 مارس   01 في  املؤرخ 

نشاط الشركة من »إنجاز التركيبات 

الكهربائية ؛

والتهو ة  التدفئة  رنظمة  إنجاز 

الصرف  مضخات  و  الهواء  وتكييف 

الصحي 

من  الحماية  تجهيزات  إنجاز 

الحرائق ؛

 CFA / إنجاز التركيبات الكهربائية

CFO ؛

واملعدات  املستلزمات  تسو ق 

الصناعية ؛

املعامالت  جميع   ، عام  وبشك6 

املنقوالت  و  الصناعية  و  التجار ة 

التي  املالية  املعامالت  رو  والعقارات 

آخر من  رو  بواحد  تكون مرتبطة  قد 

من  التي  رو  رعاله  املذكورة  األهداف 

إلى  الشركة.«  تطو ر  تعز ز  شأنها 

وتركيب  وتور د  التقنية  »الدراسة 

 CFA / CFO الكهربائية  األنظمة 

و   PCI و   CVC السوائ6  وميكانيكا 

مضخات الصرف الصحي ؛

تصنيع وبيع املعدات امليكانيكية ؛

وتسو ق  وتصدير  استيراد 

املستلزمات واملعدات الصناعية ؛

العامة  املدنية  الهندسة  رعمال 

واإلنشائية والتشطيب ؛

الصناعية  املنشآت  صيانة 

التقنية و القطاع الثالث ؛

مقاول عام لجميع األعمال العامة 

رو الخاصة لحسابه الخاص ولجميع 

األطراف األخرى ؛

املساعدة التقنية ؛

نق6 البمائع للشركة وغيرها ؛



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6212

تركيبات  وتور د  وبناء  دراسة 
املحوالت  ومحطات  العامة  اإلنارة 

MT/BT وخطوط الكهرباء ؛
الترابية  اعمال  كافة  من  شركة 
ورنابيب  والطرق  الصحي  والصرف 
املياه والشبكات الكهربائية والهاتفية 

والهندسة املدنية ؛
تصنيع واستيراد وتصدير وتسو ق 
التي  واملواد  املعدات  رنواع  جميع 

تدخ6 في مجال الصناعة ؛
عمليات  جميع  وإنجاز  دراسة 

البناء رو الترو ج العقاري ؛
رنواع  جميع  ورعمال  دراسات 

األعمال الصناعية ؛
رنواع  جميع  وتركيب  دراسات 
إشارات الطرق والسكك الحديدية ؛

جميع   ، والتصدير  االستيراد 
رو  املباشرة  العالقة  ذات  العمليات 
تسهم  رن  يمكن  التي  املباشرة  غير 
ري  عام  وبشك6   ، الشركة  تطو ر  في 
عملية منقولة رو عقار ة رو صناعية 
باألشياء  تتعلق  تجار ة  رو  مالية  رو 

االجتماعية كما هو مبين ردناه.«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817776.
270I

trainning office and accounting advice

MEP TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسمال الشركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
MEP TECHNOLOGIES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة شارع 

عبد املومن و زنقة سمية عمارة 
82الطابق 4شقة رقم 16زنقة حي 
النخي6 املعار ف - الدار البيماء 

20800 املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.436507
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
»900.000 درهم« ري من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
رو  نقدية  حصص  تقديم   : طر ق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817776.

271I

trainning office and accounting advice

ENGINEERING DESIGN«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
 ENGINEERING DESIGN &
 TECHNICAL ASSISTANCE

E.D.T.A
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة شارع 
عبد املومن و زنقة سمية عمارة 

82الطابق 4شقة رقم 16زنقة حي 
النخي6 املعار ف - 20800 الدار 

البيماء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.416895

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اوشيشة  يسن  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   1.500
5.000 حصة لفائدة السيد )ة( كوثر 

املعبدي بتار خ 01 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817775.

272I

trainning office and accounting advice

 ENGINEERING DESIGN &«
 TECHNICAL ASSISTANCE«

»» E.D.T.A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
 ENGINEERING DESIGN &
 TECHNICAL ASSISTANCE

E.D.T.A
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة شارع 
عبد املومن و زنقة سمية عمارة 

82الطابق 4شقة رقم 16زنقة حي 
النخي6 املعار ف - 20800 الدار 

البيماء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.416895

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

املعبدي كوثر كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817775.
273I

trainning office and accounting advice

ENGINEERING DESIGN «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
 ENGINEERING DESIGN &
 TECHNICAL ASSISTANCE

E.D.T.A
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي زاو ة شارع 
عبد املومن و زنقة سمية عمارة 

82الطابق 4شقة رقم 16زنقة حي 
النخي6 املعار ف - 20800 الدار 

البيماء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.416895

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الدراسات الفنية املتعلقة بسالمة 
و  والكشف  واألشخاص  البمائع 
الصناعية  البيئات  في  الحر ق  اطفاء 

و الثانو ة.
املهن  في  املنهي  التدر ب  مكتب 

التقنية.
املشروع  وإدارة  الجدوى  دراسة 

من التصميم إلى اإلنجاز النهائي.
للمقاوالت  الخدمات  تقديم 

واملواكبة التقنية ..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817775.
274I

MBK CONSULTING MOROCCO

م ب ك كنسولتينغ موروكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MBK CONSULTING
MOROCCO

 PLACE CASTELLAR OFFICE
 FARABI ETG 2 BUREAU 33 ،

90000، طنجة املغرب
م ب ك كنسولتينغ موروكو شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
كاستيالر مركز الفارابي طابق 2 
مكتب رقم 33 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

122635
 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
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القانون  إعداد  تم   2021 ركتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : م ب ك 

كنسولتينغ موروكو.
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األعمال وترو ج االستثمار.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
كاستيالر مركز الفارابي طابق 2 مكتب 

رقم 33 - 90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
كمال  البلدي  املزوري  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كمال  البلدي  املزوري  السيد 
عنوانه)ا( ساحة موزار عمارة االسراء 
طنجة   90000  2 رقم  االول  الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
كمال  البلدي  املزوري  السيد 
عنوانه)ا( ساحة موزار عمارة االسراء 
طنجة   90000  2 رقم  االول  الطابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   09 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2021 تحت رقم -.
275I

FIDASSURCO

MILAN DESGIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC

MILAN DESGIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
مرجان ف 6 شقة 2 الطابق 1 

ياسمينة 1 شارع محمد السادس - 
25000 خر بكة املغرب .

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.123663
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 03 دجنبر 2021 تم تحو 6 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
2 الطابق  6 شقة  »مكتب مرجان ف 
1 ياسمينة 1 شارع محمد السادس - 
25000 خر بكة املغرب » إلى »حومة 
 - الحوز  تمصلوحت   485 البير 

40000 مراكش املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133909.
276I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

ITALIA STEEL
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
ITALIA STEEL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي الهدى 
بلوك 9 الرقم 37 - 23000 بني مالل 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.10969

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 مارس   01 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
توسيع النشاط و اضافة حفر االبار 

الى انشطة الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 

حي الهدى بلوك 9 الرقم 37 بني مالل 
الى الرقم 3 دوار لعجامة اوالد يعيش 

بني مالل
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

انشطة الشركة 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم 288.
277I

ESPACE CONSULTING

CREA 2M
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX MENARA, VN ،
30000، FES MAROC

CREA 2M شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11, 
زنقة محمد عبدو, الطابق الثالث, 
اكدال, املدينة الجديدة, - 30000 

فاس املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.48513

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   CREA 2M الوحيد  الشر ك 
وعنوان  درهم   10.000 ررسمالها 
مقرها اإلجتماعي رقم 11, زنقة محمد 
عبدو, الطابق الثالث, اكدال, املدينة 
املغرب  فاس   30000  - الجديدة, 

نتيجة ل : انتهاء العقد.
و حدد مقر التصفية ب رقم 11, 
الثالث,  الطابق  عبدو,  محمد  زنقة 
 30000  - الجديدة,  املدينة  اكدال, 

فاس املغرب. 

و عين:
السيد)ة( محمد املطال�سي الهبري 
محمد  زنقة   ,11 رقم  عنوانه)ا(  و 
عبدو, الطابق الثالث, اكدال, املدينة 
املغرب  فاس   30000 الجديدة, 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1391/22.
278I

ALLIANCE BM

ALLIANCE BM
تأسيس شركة املساهمة

ALLIANCE BM
عمارة رقم 4 متجر رقم 2 تجزئة 

هبة عين عتيق تمارة، 12013، عين 
عتيق املغرب

ALLIANCE BM »شركة املساهمة« 
وعنوان مقرها االجتماعي: عمارة رقم 
4 متجر رقم 2 تجزئة هبة عين عتيق 

تمارة، 12013 عين عتيق املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.135661
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   04
باملميزات  املساهمة  لشركة  األسا�سي 

التالية:
شك6 الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ALLIANCE BM
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  بصالحها  يلي  بما  للقيام  الشركة 
لصالح االغيار باملساهمة فيها سواء في 
املغرب او في خارج: تجارة بالتقسيط 
جميع انواع التجهيزات بمتجر خاص 
بيع و شراء جميع مواد العقاقيرية 
ك6  و  اامقاوالت  تجهيزات  صباغة 
املواد؛  جميع   . بالعقار  يتعلق  ما 
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املعدات ؛ لوازم الحدائق و التنظيف 
جميع  عامة  بصفة   . الصيانة  و 
العمليات التجار ة املرتطبة بصفصة 
بنشاط  مباشرة  غير  او  مباشرة 

الشركة. .
عنوان املقر االجتماعي : عمارة رقم 
4 متجر رقم 2 تجزئة هبة عين عتيق 

تمارة 12013 عين عتيق املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 100.000 الشركة  ررسمال  و بلغ 

درهم،
مقسم كالتالي:

 500  : رجاء  ابراهيمي  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ايت منصور عبد اللطيف 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
مجلس  رعماء  رو  املتصرفون 

الرقابة: 
ابراهيمي رجاء بصفته)ا(  السيدة 
محدودة  غير  ملدة  للشركة  مسيرا 
اوالد  ر اض  تجزئة   1 رقم  عنوانه)ا( 
تمارة   12000 تمارة   1 مطاع سكتور 

املغرب
مراقب رو مراقبي الحسابات :

)ا(بصفته  ابراهيمي رجاء  السيدة 
محدودة  غير  ملدة  للشركة  مسيرا 
اوالد  ر اض  تجزئة   1 رقم  عنوانه)ا( 
تمارة   12000 تمار   1 سكتور  مطاع 

املغرب
األسا�سي  النظام  مقتميات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكو ن  املتعلقة 

األرباح :
من   5% اقتطاع  بعد   : االرباح 
ادخارات  لتكو ن  الصافية  االرباح 
الشركاء  بين  الباقي  يوزع  قانونية 

حسب قرارهم .
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لك6 شخص :
تطبيق ك6 ما ينص عليه القانون 

االسا�سي للشركة ..
بقبول  متعلقة  مقتميات 
تفو ت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

او  عرفي  عقد  طر ق  عن  تفو ت 
عليه  يبص  كما  موتق  طر ق  عن 

القانون االسا�سي قي البند رقم 12 .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتار خ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 0506.
279I

IB PARTNERS

2AGS HOLDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

20450، الدار البيماء املغرب
2AGS HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 204 

مبنى رو رطلس 45 طابق 4 رقم 16 
معار ف - 20450 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 2AGS  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.HOLDING
مشاركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإدارة شركات رخرى
عنوان املقر االجتماعي : 204 مبنى 
رو رطلس 45 طابق 4 رقم 16 معار ف 

- 20450 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   1.000  : علج  رنس  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
إقامة  السيد رنس علج عنوانه)ا( 
بوعزة  دار   116 رقم  درب  دومين 

20600 الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
إقامة  السيد رنس علج عنوانه)ا( 
بوعزة  دار   116 رقم  درب  دومين 

20600 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 10575.
280I

LUCA CENTER

PIRAYA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PIRAYA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 

السفياني طر ق يعقوب املر ني كليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.PIRAYA

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري.

فيال   : االجتماعي  املقر  عنوان 
كليز  املر ني  يعقوب  طر ق  السفياني 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الكر م هشام : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هشام  الكر م  عبد  السيد 
طر ق  السفياني  فيال  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش  املر ني  يعقوب 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
هشام  الكر م  عبد  السيد 
طر ق  السفياني  فيال  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش  املر ني  يعقوب 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134091.
281I

excofi

GREENWOOD PHYTO INN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 
ليدو فاس ، 31000، فاس املغرب
 GREENWOOD PHYTO INN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�سي للمح6 رقم 58 الحي 

الصناعي طر ق عين الشقف - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
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71685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GREENWOOD PHYTO INN
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املبيدات الفالحية واألسمدة و البذور 
// االستيراد و التصدير // مقاولة في 
األشغال املختلفة رو البناء // التجارة.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األر�سي للمح6 رقم 58 الحي الصناعي 
فاس   30000  - الشقف  عين  طر ق 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : ياسين  اشقايفي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : نفيسة  الصالحي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 120  : مر م  املنصور  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 KORE SHRIKANT السيد 
NARAYAN : 130 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اشقايفي ياسين عنوانه)ا( 
488 س تجزئة ر اض الياسمين طر ق 

عين الشقف 30000 فاس املغرب.
نفيسة  الصالحي  السيدة 
عنوانه)ا( 15 شارع ابن سر ج املعارف 

20370 الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  مر م  املنصور  السيدة 
 23203  2 نزهة  حي   E بلوك   431

الفقيه بن صالح املغرب.
 KORE SHRIKANT السيد 
 0000 الهند  عنوانه)ا(   NARAYAN

مومباي الهند .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اشقايفي ياسين عنوانه)ا( 
488 س تجزئة ر اض الياسمين طر ق 

عين الشقف 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   07 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1200.
282I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

TRANS JAM&OSA
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

TRANS JAM&OSA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: قصر 
الزو ة البكر ة مدغرة - - الرشيدية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 مارس   10 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفو ت حصص
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغير التسيمة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغير الشك6 القنوني 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحو 6 املفر االجتماعي
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفو ت جميع حصص اليد اسامة بن 

الفياللي ال السيد جمال الصلحي 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 TRANS DJIMI الى  التسمية  تغير 

SAR AU
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغير الشك6 القنوني الى الشركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشرك واحد 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مسعود  ايت  قصر  الى  العنون  تغير 
مدغرة الرشيدية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 147.
283I

FNMCOMPTA

TRANS CHAALOLA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

TRANS CHAALOLA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي إسماعي6 14 إقامة موالي 
إسماعي6 الطابق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.CHAALOLA
النق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للبمائع,ووسيط  والدولي  الوطني 

النق6 الوطني والدولي للبمائع..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  إقامة   14 إسماعي6  موالي 
إسماعي6 الطابق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السرداني  جواد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : السرداني  جواد  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السرداني  جواد  السيد 
طنجة البالية تجزئة الشاطئ 1 طابق 
طنجة   90000 طنجة   -  05 رقم   3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السرداني  جواد  السيد 
طنجة البالية تجزئة الشاطئ 1 طابق 
طنجة   90000 طنجة   -  05 رقم   3

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2600.
284I

BOUCHTA COMPTA

TANGER MAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
TANGER MAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية كزناية الطابق االول 
القطعة رقم 19 - 90000 طنجة 

املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.48271
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحو 6  تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
كزناية  الصناعية  »املنطقة  من 
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 -  19 رقم  القطعة  االول  الطابق 
إلى »املنطقة  املغرب«  90000 طنجة 
االر�سي  الطابق  كزناية  الصناعية 
طنجة   90000  -  432 رقم  القطعة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   01 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2021 تحت رقم 10523.
285I

CABINET BAHMAD

DAR FENNA
شركة التمامن

تحو 6 الشك6 القانوني للشركة

 » DAR FENNA «
 شركة مدنية عقار ة

ررسمالها: 10.000 درهم
مقرها االجتماعي: املكيس 39-2 

مراكش
بمقت�سى محمر قرارات الشر ك 
 ،»  DAR FENNA  « للشركة  الوحيد 
بتار خ 15 اكتوبر 2020، تقرر ما يلي:
املسؤولية  محدودة  شركة  من 
شركة  الى  الوحيد  الشر ك  ذات 
تم   DAR FENNA عقار ة.  مدنية 

تحو 6 الشك6 القانوني للشركة 
السج6  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري ملدينة مراكش يوم 24 نونبر 
2020 تحت رقم: 117659 س.ت رقم 

60663
286I

AUDIT HOUSE روديت هاوس

IZ DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

AUDIT HOUSE روديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 
الطابق 2 املكتب 6 سيدي معروف، 

20150، البيماء املغرب
IZ DEVELOPPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 
ني جماعة تلوح سيدي بوعتمان - 

43150 بن كر ر املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.2215

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زر كم  جمال  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   22.304
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   22.304
فبراير   14 بتار خ  اخيواش  محمد 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جر ر بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 133.
287I

AUDIT HOUSE روديت هاوس

EXCIPIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

AUDIT HOUSE روديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 
الطابق 2 املكتب 6 سيدي معروف، 

20150، البيماء املغرب
EXCIPIUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 167 شارع 
مهدي بن بركة اقامة ميراج رقم 4 - 

20000 البيماء املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.497921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
EXCIPIUM مبلغ ررسمالها 300.000 
 167 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
شارع مهدي بن بركة اقامة ميراج رقم 
4 - 20000 البيماء املغرب نتيجة ل 

: تصفية مسبقة.
 167 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع مهدي بن بركة اقامة ميراج رقم 

4 - 20000 البيماء املغرب. 
و عين:

و  اخيواش  محمد  السيد)ة( 
رقم  مثي6  بدون  اقامة  عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش   40000 تاركة   9

كمصفي )ة( للشركة.
و  زر كم  جمال  السيد)ة( 
 19 رقم  البنفسج  عملية  عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش   40000 اغلي  باب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817761.
288I

transparence fiscale

 GROUPE INFORMATION
 COMMUNICATION SANS

FRONTIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
 GROUPE INFORMATION
 COMMUNICATION SANS

FRONTIERE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 47 
زنقة 13 حي املصلى عين قادوس - 

30000 فاس املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.23407

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 فبراير   24 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 GROUPE INFORMATION
 COMMUNICATION SANS
ررسمالها  مبلغ   FRONTIERE
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي رقم 47 زنقة 13 حي املصلى 
املغرب  فاس   30000  - قادوس  عين 

نتيجة ل : التوقف عن النشاط.
 47 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
 - قادوس  عين  املصلى  حي   13 زنقة 

30000 فاس املغرب. 

و عين:
احمد  الدحماني  السيد)ة( 
الدحماني و عنوانه)ا( 35 تجزئة زهرة 
 30000 الشقف  عين  طر ق  املدائن 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1493.
289I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE LAADAM CAR
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE LAADAM CAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

الحر ة رقم 65 مكرار لرشيدية - - 
الرشيدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغر املسير
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

غتير املقر االجتماعي
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مايلي: ارجاع التسير الى السيد ادريس 

بن معمر 
على  ينص  الذي   :04 رقم  بند 
الكائن بقصر  مايلي: املقر االجتماعي 

تيطف مدغرة الرشيدية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 150.
290I
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transparence fiscale

 GROUPE INFORMATION

 COMMUNICATION SANS

FRONTIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc

 GROUPE INFORMATION

 COMMUNICATION SANS

FRONTIERE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 47 

زنقة 13 حي املصلى عين قادوس - 

30000 فاس املغرب.

قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.23407

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 فبراير   24 في  املؤرخ 

 GROUPE INFORMATION ح6 

 COMMUNICATION SANS

املسؤولية  ذات  FRONTIERE شركة 

 100.000 ررسمالها  مبلغ  املحدودة 

رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

47 زنقة 13 حي املصلى عين قادوس - 

30000 فاس املغرب نتيجة اللتوقف 

عن النشاط.

و عين:

و  الدحماني  احمد  السيد)ة( 

املدائن  زهرة  تجزئة   35 عنوانه)ا( 

فاس   30000 الشقف  عين  طر ق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتار خ 24 فبراير 2022 وفي 35 تجزئة 

 - الشقف  عين  طر ق  املدائن  زهرة 

30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1481.

291I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

RIDDA TISSAGE
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

RIDDA TISSAGE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: قصر 

الجديد مدغرة - - الرشيدية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغير تسمية الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغير موضوع الشركة 

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :03 رقم  بند 
STE KAND- مايلي: تتسمية الشركة

SA
على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 
االشغال  الشر كة  موضوع  مايلي: 

املختلفة -املتاجرة-الخدمات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 151.
292I

Maitre Idriss el khatib

clinique tamouda
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
clinique tamouda شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الياز دي عمارة سارة بلوك س 
الطابق االر�سي ب1 - 93000 تطوان 

املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.29479
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  28 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سارة  عمارة  الياز دي  محمد  »شارع 
 - ب1  االر�سي  الطابق  س  بلوك 
»سيدي  إلى  املغرب«  تطوان   93000
املسمى  امللك  ازرو  شارع  املنمري 
 -  121081/19 2 رسم عقاري  الخير 

93000 تطوان املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 917.
293I

Maitre Idriss el khatib

CLINIQUE TAMOUDA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
clinique tamouda شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الياز دي عمارة سارة بلوك 
س - 93000 تطوان املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.917
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   210 اللبادي 
السيد  لفائدة  حصة   1.000 رص6 
)ة( توفيق الخاليدي بتار خ 28 فبراير 

.2022
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   20 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   790 رص6 

فبراير   28 بتار خ  السحتا  مبارك 
.2022

تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   48 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   770 رص6 
فبراير   28 بتار خ  الخراز  الدين  عالء 

.2022
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   100 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   722 رص6 

مونية ز ادي بتار خ 28 فبراير 2022.
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   40 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   622 رص6 
عبد املجيد خدادي بتار خ 28 فبراير 

.2022
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   46 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   522 رص6 
فبراير   28 بتار خ  سعمار  بن  نوف6 

.2022
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   80 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   482 رص6 
فبراير   28 بتار خ  عبداللوي  ابراهيم 

.2022
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   48 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   436 رص6 
محمد مركعي بتار خ 28 فبراير 2022.
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   100 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   356 رص6 
فبراير   28 بتار خ  القزطيطي  سلوى 

.2022
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   40 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   308 رص6 
ملياء الرايض بتار خ 28 فبراير 2022.

تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   24 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   208 رص6 
حسن ملزوري بتار خ 28 فبراير 2022.
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   100 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   168 رص6 
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فبراير   28 بتار خ  ابر د  الدين  جمال 
.2022

تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   100 اللبادي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   144 رص6 
هانئ الفا�سي الفهري بتار خ 28 فبراير 

.2022
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   22 اللبادي 
رص6 44 حصة لفائدة السيد )ة( منى 

ابن عجيبة بتار خ 28 مارس 2022.
تفو ت السيد )ة( شركة ايموبيليير 
من  اجتماعية  حصة   22 اللبادي 
رص6 22 حصة لفائدة السيد )ة( ثر ا 

ابو جراد بتار خ 28 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   22 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 29479 .
294I

FNMCOMPTA

M S B A SERVICE
إعالن متعدد القرارات

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

M S B A SERVICE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 42 تجزئة 

مونة الطابق األر�سي - طنجة - 
90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.122735
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 100 عبقري  بوجمعة  السيد  تفو ت 
رص1006  من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيدة فاطمة الزهراء 
تصبح  لدالك  نتيجة  بنطاهرو 
بنطاهر  الزهراء  فاطمة  السيدة 

الحصص  لجميح  الوحيدة  املالكة 
اإلجتماعية

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ز ادة في ررس مال الشركة من 10000 

درهم إلى 100000 درهم
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السيدة فاطمة الزهراء بنطاهر تصبح 

املسؤولة الوحيدة في الشركة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بنطاهر  الزهراء  فاطمة  السيدة 
قدره  الشركة  مال  لررس  املالكة 

100000 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بنطاهر  الزهراء  فاطمة  السيدة 
قدره  الشركة  مال  لررس  املالكة 

100000 درهم
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: السيدة فاطمة الزهراء بنطاهر 

تصبح املسؤولة الوحيدة في الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2582.
295I

الركيبي

STE A.E SÉCURITÉ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الركيبي
كلميم ، 81000، كلميم املغرب

STE A.E SÉCURITÉ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس زنقة ايت باعمران 

رقم 10 مكرر - 81000 كلميم 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
4053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. A.E SÉCURITÉ
غرض الشركة بإيجاز : الحراسة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
باعمران  ايت  زنقة  الخامس  محمد 
رقم 10 مكرر - 81000 كلميم املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد امو�سى مبارك : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد املورني رحمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مبارك  امو�سى  السيد 
ركادير  الهدى  حي   76 رقم  او  بلوك 

80000 ركادير املغرب.
السيد املورني رحمد عنوانه)ا( حي 
الفتح رقم 137 كلميم 81000 كلميم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد روبابا ياسين عنوانه)ا( دوار 

تكانت كلميم 81000 كلميم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بكلميم  االبتدائية 

2022 تحت رقم 124/2022.
296I

FLASH ECONOMIE

ABDYOU PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ABDYOU PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق2 الشقة رقم 6 - 

20000 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536675
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ABDYOU PROMO
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
 -  6 رقم  الشقة  الطابق2  الزرقطوني 

20000 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 750  : هللا  عبد  خز نة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد خز نة يوسف : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عبد هللا  خز نة  السيد 
 01 زنقة  االمان  تجزئة  الحر ة  حي 
الدار   20000 مومن  04 سيدي  رقم 

البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  يوسف  خز نة  السيد 
 01 زنقة  االمان  تجزئة  الحر ة  حي 
الدار   20000 مومن  04 سيدي  رقم 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عبد هللا  خز نة  السيد 
 01 زنقة  االمان  تجزئة  الحر ة  حي 
الدار   20000 مومن  04 سيدي  رقم 

البيماء املغرب
عنوانه)ا(  يوسف  خز نة  السيد 
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 01 زنقة  االمان  تجزئة  الحر ة  حي 
الدار   20000 مومن  04 سيدي  رقم 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818074.
297I

FLASH ECONOMIE

 PHARMACIE DU CENTRE 
EMERGENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE DU CENTRE 
EMERGENT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مركز ايميرجون الطابق 2 شطر 
تجزئة رقم 884 جماعو مرجان 

اوالد طالب مديونة - 20000 الدار 
البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 PHARMACIE DU CENTRE

.EMERGENT
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التقنية  العمليات  جميع   - الصيدلة 

التجار ة - الصناعية املالية .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مركز ايميرجون الطابق 2 شطر تجزئة 
رقم 884 جماعو مرجان اوالد طالب 
البيماء  الدار   20000  - مديونة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : فتيحة  الديبي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فتيحة  الديبي  السيدة 
الرقم  رو/4  الخزى  تجزئة  ليساسفة 

18 20000 الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فتيحة  الديبي  السيدة 
الرقم  رو/4  الخزى  تجزئة  ليساسفة 

18 20000 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818081.
298I

FLASH ECONOMIE

DIKA CONSULTING 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 DIKA CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 دينار 
بحر ني زركتوني شقة بالدور الثاني 

رقم 6 - 20000 الدار البيماء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIKA  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.CONSULTING
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - دولية  رعمال  ومساعدة  استشار ة 

ممث6 - تاجر.
عنوان املقر االجتماعي : 46 دينار 
الثاني  بالدور  شقة  زركتوني  بحر ني 
رقم 6 - 20000 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : كارطال  ديدم  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كارطال  ديدم  السيدة 
ف  عمارة  طماريس  بريستيج  اقامة 
شقة 2 ف 22 دار بوعزة 20000 الدار 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كارطال  ديدم  السيدة 
ف  عمارة  طماريس  بريستيج  اقامة 
شقة 2 ف 22 دار بوعزة 20000 الدار 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818080.
299I

FLASH ECONOMIE

 white platinum 
CONSTRUCTION ET SOUS-

TRAITANCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 white platinum 
CONSTRUCTION ET SOUS-

TRAITANCE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
1 رقم 2 - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
21035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 white : اإلقتماء بمختصر تسميتها
 platinum CONSTRUCTION ET

.SOUS-TRAITANCE
تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني السكنية وغير السكنية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة   73000  -  2 رقم   1 املسيرة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اوتيكني  حسان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اوتيكني  حسان  السيد 
ابواب مراكش منطقة 16 عمارة 101 

شقة 7 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اوتيكني  حسان  السيد 
ابواب مراكش منطقة 16 عمارة 101 
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شقة 7 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 462.
300I

فيد بيست كونسيلتين

AL MOHTARAM CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعي6 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب
AL MOHTARAM CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي كابيلدو 
شارع 25 رقم 03 - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. MOHTARAM CAR
النق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  -  03 رقم   25 شارع  كابيلدو 

العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بابا  اه6  الشيخ  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بابا  اه6  الشيخ  السيد 
 70000 الكركرات  الحدودي  املركز 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بابا  اه6  الشيخ  السيد 
 70000 الكركرات  الحدودي  املركز 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 751.
301I

فيد بيست كونسيلتين

ETT SAHARA TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعي6 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب
ETT SAHARA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي خط 
الرملة رقم 02 شارع شاو ة - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ETT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SAHARA TRANS

النق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنهي لحساب الغير.

: حي خط  عنوان املقر االجتماعي 
الرملة رقم 02 شارع شاو ة - 70000 

العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
عثمان  سيدي  الطنجي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عثمان  سيدي  الطنجي  السيد 
 7 بلوك  االداري  الحي  عنوانه)ا( 
بوجدور  القا�سي عياض  شارع شارع 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عثمان  سيدي  الطنجي  السيد 
 7 بلوك  االداري  الحي  عنوانه)ا( 
بوجدور  القا�سي عياض  شارع شارع 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 762/22.
302I

فيد بيست كونسيلتين

BEDDIH PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعي6 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب
BEDDIH PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة بلوك د رقم 672 - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
39905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BEDDIH PRO
االنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السنمائي.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  -  672 رقم  د  بلوك  الوحدة 

العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سيدي  اسباعي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سيدي  اسباعي  السيد 
الوحدة  تجزئة  و  بلوك   191 رقم 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سيدي  اسباعي  السيد 
الوحدة  تجزئة  و  بلوك   191 رقم 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 130.
303I

فيد بيست كونسيلتين

BIG EXPO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعي6 
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زنقة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب

BIG EXPO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
شارع 08 رقم 81 - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

40837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. EXPO

االستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي : حي الفتح 
العيون   70000  -  81 رقم   08 شارع 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد العربي امين زنداد : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

زنداد  امين  العربي  السيد 

حي  النخي6  شارع   03 عنوانه)ا( 
العيون   70000 خر بكة  الداخلة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

زنداد  امين  العربي  السيد 

الداخلة  حي  النخي6  عنوانه)ا( شارع 

خر بكة 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 781.
304I

فيد بيست كونسيلتين

LFA SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعي6 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب
LFA SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
النقيب ميلود الخلوفي رقم 75 حي 

الفداء - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LFA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. SERVICES
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وانشطة اخرى .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي   75 رقم  الخلوفي  ميلود  النقيب 

الفداء - 70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : فوز ة  لشهب  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فوز ة  لشهب  السيدة 
تادرت  ر اض   21 الشقة   01 عمارة 
 70000 تجزئة انزا الوليا تادارت انزا 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فوز ة  لشهب  السيدة 
تادرت  ر اض   21 الشقة   01 عمارة 
 70000 تجزئة انزا الوليا تادارت انزا 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 708.
305I

ANDERSEN CONSULTING

GC DU NORD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
GC DU NORD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 
ولي العهد مركز نييرا املكتب رقم 13 - 

90000 طنجة املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.95995
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  25 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
نييرا  مركز  العهد  ولي  شارع   183«
طنجة   90000  -  13 رقم  املكتب 
كنون  هللا  عبد  »شارع  إلى  املغرب« 
س  بلوك  االربعة  الفصول  عمارة 
 90000  -  13 رقم  املكتب   5 الطابق 

طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252078.
306I

AUTOMARKET LIMITED

AUTOMARKET LIMITED
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

AUTOMARKET LIMITED
AUTOMARKET LIMITED شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 
البنفسج إقامة ز تونة الطابق الثاني 
رقم 21 الدار البيماء - 2000 الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AUTOMARKET LIMITED
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
عنوان املقر االجتماعي : 32 شارع 
البنفسج إقامة ز تونة الطابق الثاني 
رقم 21 الدار البيماء - 2000 الدار 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 VEE8 الشركة 
 INTERNATIONAL HOLDINGS
 100 بقيمة  حصة   ,INC : 1.000

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 VEE8 الشركة 
 INTERNATIONAL HOLDINGS
 1209orange street )عنوانه)ا ,INC
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 Wilmington NE1 New Castle
.Etats unis d’Amérique

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

معن  عبدالوي  نزار  السيد 
انفا  الكبير  املسرح  شارع  عنوانه)ا( 
 5 شقة   1 طابق  وليلي  إقامة  سكاي 
عمارة ج ح ح 20000 الدار البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم -.
307I

STE KECHI

KECHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE KECHI
شارع طارق بوهدلي تاهلة تازة ، 

35300، تاهلة املغرب
KECHI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

طارق بوهدلي تاهلة - 35300 تازة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
6363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.KECHI : اإلقتماء بمختصر تسميتها
غرض الشركة بإيجاز : - بيع املواد 

الفالحية
- نق6 البمائع

- الخدمات الفالحية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تازة   35300  - تاهلة  بوهدلي  طارق 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50  : حداش  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة نعيمة حداش : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين حداش عنوانه)ا( 
تازة   35202 بوزمالن  بوفكران  دوار 

املغرب.
عنوانه)ا(  حداش  نعيمة  السيدة 
تازة   35202 بوزمالن  بوفكران  دوار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين حداش عنوانه)ا( 
تازة   35202 بوزمالن  بوفكران  دوار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتازة بتار خ - تحت رقم -.
308I

SOCOGESE

 SOCIETE AMERICAIN
 D›INVESTISEMENT

MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

 SOCIETE AMERICAIN
 D›INVESTISEMENT MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 
إقامة لحبابي شارع جوالن ليدو - 

30000 فاس املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.48131

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 شتنبر   30 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 SOCIETE AMERICAIN املحدودة 
 D’INVESTISEMENT MEDICAL
درهم   100.000,00 ررسمالها  مبلغ 
 3 رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
ليدو  جوالن  شارع  لحبابي  إقامة 
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

توقف النشاط.
 3 رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - ليدو  جوالن  شارع  لحبابي  إقامة 

30000 فاس املغرب. 
و عين:

و  السيد)ة( حمزة صقلي حسيني 
مطى  والد  الر اض  تجزئة  عنوانه)ا( 
 7 الشقة   3 عمارة  العمران  إقامة 
)ة(  كمصفي  املغرب  تمارة   12000

للشركة.
حسيني  صقلي  عثمان  السيد)ة( 
و عنوانه)ا( 7 زنقة ابي حامد الغزالي 
م.ج   4 طابق  دنيا  إقامة   16 شقة 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 2022/1364.
309I

SOCOGESE

 STE DOMAINE AGRICOLE
SLAOUI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

 STE DOMAINE AGRICOLE
SLAOUI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
2 شارع 801 زنقة ابن باجة الحي 

الصناعي سيدي ابراهيم - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

71911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DOMAINE AGRICOLE SLAOUI

التسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحي.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحي  باجة  ابن  زنقة   801 شارع   2

 30000  - ابراهيم  سيدي  الصناعي 

فاس املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 SHAMA HOLDING : الشركة 

1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 SHAMA HOLDING الشركة 
زنقة   801 شارع   1 مكتب  عنوانه)ا( 

سيدي  الصناعي  الحي  باجة  ابن 

ابراهيم 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سالوي  الرزاق  عبد  السيد 
طر ق  املنارة  شارع   10 عنوانه)ا( 

ايموزار 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   17 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 2022/1465.

310I
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SOCOGESE

RIAD ALMOHADES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص
socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence
 Mly El-Kamel ، 30000، Fès

Maroc
RIAD ALMOHADES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي بالد بن 
عبد هللا قطعة 78 و79 طر ق 

صفرو م.ج - 30000 فاس املغرب.
هبة حصص.

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.29969

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Marie COHET السيدة  هبة 
حصة   Emmanuelle 32.000
حصة   32.000 رص6  من  اجتماعية 
 Jacques HOCQUET لفائدة السيد 
فبراير   15 بتار خ   Thierry, Albet

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 2022/1444.
311I

RSM Morocco

JET SAC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

RSM Morocco
 Boulevard de la Corniche ,65
 Résidence le Yacht, Imm A ،
20100، Casablanca Maroc
JET SAC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 7 شارع 
البنا ، سيدي برنو�سي - 20610 الدار 

البيماء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.30972

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 غشت   17 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
املنسوجة  غير  األقمشة  تصنيع   -

من حبيبات البولي بروبلين.
ومعالجة  وتصنيع  إنتاج   -
املنسوجة  األكياس  جميع  وتسو ق 
رو غير املنسوجة رو الورقية ومنتجات 

التعبئة والتغليف ومواد التعبئة ؛
- إنتاج وتصنيع ومعالجة وتسو ق 
األشياء  رو  املواد  رو  املنتجات  جميع 

اإلعالنية ؛
وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد   -
املنتجات  جميع  وتمثي6  وتصنيع 
واملواد  واألدوات  واآلالت  واملعدات 
كانت  ومهما  املحظورة  غير  الخام 

طبيعتها..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

شتنبر 2021 تحت رقم 791800.
312I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

ORTI GREEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع محمد الخامس ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
ORTI GREEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 119 
تجزئة املوظفين تازناخت ورزازات - 

45750 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
11807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ORTI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GREEN
تركيب   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء   * بالتنقيط  الري  انظمة 
واصالح  بناء   * املختلفة  واالشغال 

شبكات املياه والصرف الصحي*..
عنوان املقر االجتماعي : رقم 119 
 - ورزازات  تازناخت  املوظفين  تجزئة 

45750 ورزازات املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى ايت سيدي عبد 
 100 بقيمة  حصة   1.000  : الواحد 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى ايت سيدي عبد 
سيروا  ارك  دوار  عنوانه)ا(  الواحد 

45750 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى ايت سيدي عبد 
سيروا  ارك  دوار  عنوانه)ا(  الواحد 

45750 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   07 بتار خ  بورزازات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 18.
313I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

HAYLER SNC
شركة التمامن

ح6 شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF BEN TACHFINE88،
900020، TANGER MAROC

HAYLER SNC شركة التمامن)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يعقوب املنصور حي اشرف رقم 30 
طنجة املغرب 90000 طنجة املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.27059
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2019 فبراير   07 في  املؤرخ 
شركة التمامن HAYLER SNC مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
يعقوب  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
طنجة   30 رقم  اشرف  حي  املنصور 
نتيجة  املغرب  90000 طنجة  املغرب 
الرئي�سي  للنشاط  التام  التوقف   : ل 

للشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 30 رقم  اشرف  حي  املنصور  يعقوب 
طنجة املغرب 90000 طنجة املغرب. 

و عين:
و  البصراوي  فائق  السيد)ة( 
الوفاء  تجزئة  3 شارع غزة  عنوانه)ا( 
فاس   30070 فاس  النرجس   407

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 250799.
314I

RSM MOROCCO

 CANDY’S HOLDING
OFFSHORE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

RSM MOROCCO
56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيماء ، 20100، 
الدارالبيماء املغرب

 CANDY’S HOLDING
OFFSHORE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6224

وعنوان مقرها االجتماعي 183 شارع 
ولي العهد مركز نر ا مكتب رقم 15 
الطابق االر�سي - 92000 طنجة 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
8553

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تغيير  تم   2021 ماي   26 في  املؤرخ 
 CANDY’S« من  الشركة  تسمية 
 »HOLDING OFFSHORE
 AFRICA PORTS AND« إلى 
 AIRPORTS HOLDING

 »OFFSHORE MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   30 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2020 تحت رقم 246490.
315I

RSM MOROCCO

STEAM MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

RSM MOROCCO
56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيماء ، 20100، 
الدارالبيماء املغرب

STEAM MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

اليشت زاو ة شارع الكورنيش و زنقة 
ابو الوقت عمارة ف الطابق الرابع - 

20100 الدارالبيماء املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.20831
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحو 6  29 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»اقامة اليشت زاو ة شارع الكورنيش 
الطابق  ف  عمارة  الوقت  ابو  زنقة  و 
الرابع - 20100 الدارالبيماء املغرب« 
 1 رقم  عمارة  االر�سي  »الطابق  إلى 
والد  الصناعي  املجمع   1 رقم  البقعة 

بوسكورة   21000  - بوسكورة  صالح 
الدارالبيماء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يونيو 2021 تحت رقم 781330.
316I

RSM MOROCCO

 AFRICA PORTS AND
 AIRPORTS HOLDING

OFFSHORE
إعالن متعدد القرارات

RSM MOROCCO
56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيماء ، 20100، 
الدارالبيماء املغرب

 AFRICA PORTS AND AIRPORTS
HOLDING OFFSHORE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر ك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 183 شارع 
ولي العهد مركز نر ا مكتب رقم 15 
الطابق االر�سي - 92000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.1703

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 دجنبر 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  االول:  رقم  قرار 
مفوض  تقر ر  على  املوافقة  مايلي: 

االشتراكات
ينص  الذي  الثاني:  رقم  قرار 
االجتماعي  ررسمال  رفع  مايلي:  على 
لينتق6  رورو   10.560.000 بمبلغ 
 10.570.000 إلى  رورو،   10.000 من 
 105.600 بإنشاء  ذلك  و  رورو، 
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 
و  بالكام6  محررة  الواحدة،  للحصة 
منتسبة للشر ك الوحيد، عن طر ق 
جاك  جان  للسيد  العينية  املساهمة 
غر نييه بصفته الشر ك الوحيد، عبر 
الحصص واألسهم  بإحالة  مساهمته 
يمتلكها  التي  و  للشركة،  االجتماعية 

في الشركات األجنبية التالية - 

 - ; AMA-Overseas France
 La Guinéenne d’Entreprises de
 Transports Maritimes et Aériens

 - ; Société Africa Ports  - ;
 Société Africa Porto Aeroporto
 Société African  - ;

; Maritime Agencies
ينص  الذي  الثالث:  رقم  قرار 
األسا�سي  النظام  تحيين  مايلي:  على 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
البنود املتعلقة براسمال  بند رقم 
مايلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251224.

317I

FIDUCIAIRE ISKINE

شركة صوجكاف سارل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

FIDUCIAIRE ISKINE
 N 4 HAY HASSANI KASTOUR ،
45000، OUARZAZATE MAROC
شركة صوجكاف سارل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لنونيزم اميمر 45800 تنغير املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.765

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفو ت السيد )ة( افورنو الحسين 
رص6  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

افورنو ايشو بتار خ 24 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   23 بتار خ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2191.

318I

RSM MOROCCO

INFOBIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

RSM MOROCCO
56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيماء ، 20100، 
الدارالبيماء املغرب

INFOBIP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 
5 رقم 22 حي النخي6 - 21000 

الدارالبيماء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.7431

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 شتنبر   29 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
 Domenico ديفيسكوفي Devescovi

دومينيك كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 814402.
319I

CAF MAROC

ECO MLM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ECO MLM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
ز ز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 10 طنجة 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 



6225 الجريدة الرسميةعدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
124981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ECO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MLM
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
واملنتجات  التجمي6  مستحمرات 

الصحية
عنوان املقر االجتماعي : زنقة واد 
الطابق  كاسطيا  اقامة   20 الرقم  ز ز 
90000 طنجة  10 طنجة  الثاني رقم 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : البقالي  نسر ن  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البقالي  نسر ن  السيدة 
مرتي6  صنهاجة  شارع  الديزة  حي   73

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البقالي  نسر ن  السيد 
مرتي6  صنهاجة  شارع  الديزة  حي   73

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251430.
320I

RSM MOROCCO

Raisewise Morocco
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

RSM MOROCCO
56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيماء ، 20100، 
الدارالبيماء املغرب

Raisewise Morocco شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 
جون جوريس ، الطابق الثالث ، 
غوتييه - 22000 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
12372

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.Raisewise Morocco
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منصات التمو 6 التعاوني.
49 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 ، الثالث  الطابق   ، جوريس  جون 
البيماء  الدار   22000  - غوتييه 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 BLUE CHIP CAPITAL الشركة 
 100 GROUP : 1.000 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 BLUE CHIP 100.000 الشركة 
سيتي  كارسون  عنوانه)ا(   GROUP
املتحدة  الواليات  نيفادا   89701

األمر كية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رولهوس  حسن  السيد 
 Via Podgora Cinisello Balsamo
بودكورا  فييا   MI Italie 20092

ايطاليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2021 تحت رقم 772715.
321I

اتمانية الز تون

اطلس منامي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

اتمانية الز تون
شا رع حمان الفصواكي عرصة 

املعاش عمارة القباج رقم 9 مكتب 
رقم 3 ، 40000، مراكش ا

اطلس منامي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(
 oualed وعنوان مقرها اإلجتماعي
 bouceta idlssane ouarzazate -

40000 ورزازات املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.9781

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 يناير   18 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  منامي  اطلس  الوحيد  الشر ك 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
 oualed bouceta اإلجتماعي  مقرها 
 idlssane ouarzazate - 40000
ورزازات املغرب نتيجة ل : عدم نجاح 

املشروع.
 oualed و حدد مقر التصفية ب 
 bouceta idlssane ouarzazate -

40000 ورزازات املغرب. 
و عين:

و  بودقي  ياسين  طهى  السيد)ة( 
رقم26  براهيم  بن  عرصة  عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش   40000 مراكش 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 فبراير  االبتدائية بورزازات بتار خ 

2022 تحت رقم 92.

322I

RSM MOROCCO

 NORTH AFRICA

CONSULTING مشاورات 

شمال أفريقيا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

RSM MOROCCO

56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيماء ، 20100، 

الدارالبيماء املغرب

 NORTH AFRICA CONSULTING

مشاورات شمال رفر قيا شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

لبنان ، اقامة يامنة ،الطابق االول 

،رقم 24 - 7000 طنجة املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.503611

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 22 ركتوبر 2020 تم تحو 6 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

،الطابق  يامنة  اقامة   ، لبنان  »شارع 

االول ،رقم 24 - 7000 طنجة املغرب« 

إلى »رقم 65، شارع الكورنيش، اقامة 

 - الرابع  الطابق   ، ا  عمارة  يشث، 

24000 الدارالبيماء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

ماي 2021 تحت رقم 778961.

323I



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6226

RSM MOROCCO

 NORTH AFRICA
CONSULTING مشاورات 

شمال أفريقيا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

RSM MOROCCO
56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيماء ، 20100، 
الدارالبيماء املغرب

 NORTH AFRICA CONSULTING
مشاورات شمال رفر قيا 

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 65، 
شارع الكورنيش، اقامة يشث، 

عمارة ا ، الطابق الرابع - 24000 
الدارالبيماء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
503611

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تغيير  تم   2020 ركتوبر   22 في  املؤرخ 
 NORTH« من  الشركة  تسمية 
 AFRICA CONSULTING
إلى   « مشاورات شمال رفر قيا 
 FINANCIÈRE DE COURCELLES«

AFRICA كورسي6 افر كا املالية« .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

ماي 2021 تحت رقم 778961.
324I

 األستاذ محمد الصحراوي الدكالي موثق

SOCIETE GARET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

األستاذ محمد الصحراوي الدكالي 
موثق

159، شارع يعقوب املنصور )زاو ة 
شارع غاندي( الطابق الرابع ، 
20380، الدارالبيماء املغرب

SOCIETE GARET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 58 زنقة 
مدغشقر - 60000 وجدة املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.17759
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 يناير   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ركاد  احمد  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   10.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   10.000
GROUP HIMVEST بتار خ 04 يناير 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 116.
325I

 األستاذ محمد الصحراوي الدكالي موثق

SOCIETE GARET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

األستاذ محمد الصحراوي الدكالي 
موثق

159، شارع يعقوب املنصور )زاو ة 
شارع غاندي( الطابق الرابع ، 
20380، الدارالبيماء املغرب

SOCIETE GARET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 58 زنقة 
مدغشقر - 6000 وجدة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.17759
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2022 يناير   04 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( بوعزة 

امين كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 116.
326I

 األستاذ محمد الصحراوي الدكالي موثق

SOCIETE GARET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

األستاذ محمد الصحراوي الدكالي 
موثق

159، شارع يعقوب املنصور )زاو ة 
شارع غاندي( الطابق الرابع ، 
20380، الدارالبيماء املغرب

SOCIETE GARET »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاو ة زنقة 
شوفاليي بايار وشارع عبدالحمن - - 

الذارالبيماء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 04 يناير 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتميات  مع  للشركة 

*********
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 116.
327I

FID OMNIA

TOEF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

FID OMNIA
 15N HAY RIADI H 5 ، 60000،

OUJDA MAROC
TOEF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 15 زنقة 
جمال الدين االفغاني الطابق 1 رقم 

3 - 60000 وجدة املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.34069

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 يناير   19 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   TOEF ح6 
مبلغ  الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   10.000 ررسمالها 
جمال  زنقة   15 اإلجتماعي  مقرها 
 -  3 رقم   1 الطابق  االفغاني  الدين 
60000 وجدة املغرب نتيجة النعدام 

النشاط.
و عين:

و  افراس  سعاد  السيد)ة( 
الفتح  تجزئة  املحلة  ظهر  عنوانه)ا( 
وجدة   60000  16 رقم   12 ب  زنقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   15 وفي   2022 يناير   19 بتار خ 
1 رقم  الدين االفغاني الطابق  جمال 

3 - 60000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   07 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 168.

328I

RSM MOROCCO

ANFA 19 _ انفا 19
شركة املساهمة

رفع ررسمال الشركة

RSM MOROCCO
56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيماء ، 20100، 
الدارالبيماء املغرب

ANFA 19 _ انفا 19 شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة رامي 
زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب رقم 

8 - 24000 الدارالبيماء املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.8950

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 دجنبر   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
من  ري  درهم«   9.700.000«
»300.000 درهم« إلى »10.000.000 
مقاصة  إجراء   : طر ق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 816925.
329I

RSM MOROCCO

 HOLDING DE
 PARTICIPATION

)MAROCAINE )HPM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير السنة املالية

RSM MOROCCO
56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيماء ، 20100، 
الدارالبيماء املغرب

 HOLDING DE PARTICIPATION
MAROCAINE (HPM( »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية، البقعة ب 628، ايت 

ملول - - انزكان اكادير املغرب.
»تغيير السنة املالية«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.525

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 شتنبر 2020

تقرر تغيير السنة املالية: إلى من 1 
اكتوبر الى 30 شتنبر من ك6 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   09 بتار خ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 483.
330I

THK CONSULTING

ARTMOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani
 Espace jardin lala Meryem

 bureau 29 ، 30000، FES
MAROC

ARTMOX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مر م عمارة رقم A5 الشقة 19 

املرجة واد فاس فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ARTMOX
برمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوميات
االشهار

التصو ر السينمائي والفيديو.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مر م عمارة رقم A5 الشقة 19 املرجة 
واد فاس فاس - 30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 33  : سالوي  اسدي  وديع  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   33  : فارس  املهدي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد اكرم اليعقوبي : 34 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سالوي  اسدي  وديع  السيد 
 2 املدائن  زهرة  تجزئة  عنوانه)ا( 
عين  طر ق  ب  بلوك   2 القطعة 

الشقف 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  فارس  املهدي  السيد 
العيون  زنقة   2 الشقة  فهمي  اقامة 
فاس   30000 فاس  ابراهيم  سيدي 

املغرب.
عنوانه)ا(  اليعقوبي  اكرم  السيد 
تجزئة مر م عمارة رقم ا5 الشقة 19 

فاس   30000 فاس  فاس  واد  املرجة 
املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

سالوي  اسدي  وديع  السيد 
 2 املدائن  زهرة  تجزئة  عنوانه)ا( 
عين  طر ق  ب  بلوك   2 القطعة 

الشقف 30000 فاس املغرب
عنوانه)ا(  فارس  املهدي  السيد 
العيون  زنقة   2 الشقة  فهمي  اقامة 
فاس   30000 فاس  ابراهيم  سيدي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1465.
331I

fidusalim

DISTRISAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

DISTRISAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20400 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
535019

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DISTRISAM

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكهربائية  املواد  جميع  وتوزيع  وبيع 

والصناعية وجميع رنواع املنتجات ؛
املواد  جميع  وتصدير  استيراد 
رنواع  وجميع  والصناعية  الكهربائية 

املنتجات.
التمديدات  ورعمال  تور دات 

الكهربائية ورعمال جميع املهن.
عنوان املقر االجتماعي : 26 محج 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20400 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : هشام  رخيمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رخيمي هشام عنوانه)ا( حي 
الدار   20400  4 رقم   15 زنقة  عادل 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رخيمي هشام عنوانه)ا( حي 
الدار   20400  4 رقم   15 زنقة  عادل 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 535019.
332I

fidusalim

POWER LUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

POWER LUM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة 

اسماء مج 6 رقم 353 الطابق 2 
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سيدي مومن الجديد - 20400 الدار 
البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
534979

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.POWER LUM
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكهربائية  املواد  جميع  وتوزيع  وبيع 

والصناعية وجميع رنواع املنتجات ؛
املواد  جميع  وتصدير  استيراد 
رنواع  وجميع  والصناعية  الكهربائية 

املنتجات.
التمديدات  ورعمال  تور دات 

الكهربائية ورعمال جميع املهن.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اللة اسماء مج 6 رقم 353 الطابق 2 
سيدي مومن الجديد - 20400 الدار 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : هشام  رخيمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رخيمي هشام عنوانه)ا( حي 
الدار   20400  4 رقم   15 زنقة  عادل 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رخيمي هشام عنوانه)ا( حي 
الدار   20400  4 رقم   15 زنقة  عادل 

البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 534979.
333I

ML EXPERTS

INSKIP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
INSKIP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 شارع 
سان مور . - 75011 باريس فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.535109
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 ركتوبر   26 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
بالعنوان  الكائن  و   INSKIP التسمية 
واملقاومة  لندن  شارع  تقاطع   ،  179
الدار   20250  -  . السلطان  مرس   ،
طرف  من  املسير  و  املغرب  البيماء 

السيد)ة( محفوظ مر م.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815696.
334I

CECOGEL / SARL

ALLIANCE NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
ALLIANCE NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 

طر ق بوقنادل تجزئة بنخيران ر2 
رقم 04 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

38947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ALLIANCE NEGOCE

رشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف

تاجر

رشغال عمومية.

وجدة،   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طر ق بوقنادل تجزئة بنخيران ر2 رقم 

04 - 60000 وجدة املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : زغدان  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100000  : زغدان  بشرى  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زغدان  بشرى  السيدة 

زنقة  بنخيران  تجزئة  بوقنادل  طر ق 

ر2/4 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زغدان  بشرى  السيدة 

زنقة  بنخيران  تجزئة  بوقنادل  طر ق 

ر2/4 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   09 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 219.
335I

LE MONOPOLE

RIHAB AL MAJD PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE MONOPOLE
 BD YACOUB EL MANSOUR
 RUE ISHAK IBNOU HANINE
 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC
RIHAB AL MAJD PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي شر فة 
زنقة 12 رقم 56 عين الشق - 20152 

الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

529351
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIHAB : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.AL MAJD PRIVE
التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األولي، حمانة.
عنوان املقر االجتماعي : حي شر فة 
زنقة 12 رقم 56 عين الشق - 20152 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : موساعد  سكينة  السيدة 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500  : يادوش  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 
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وصفات ومواطن الشركاء :
موساعد  سكينة  السيدة 
رقم   12 زنقة  شر فة  حي  عنوانه)ا( 
56 عين الشق 20152 الدار البيماء 

املغرب.
عنوانه)ا(  يادوش  ابراهيم  السيد 
عين   56 رقم   12 زنقة  شر فة  حي 
الشق 20152 الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
موساعد  سكينة  السيدة 
رقم   12 زنقة  شر فة  حي  عنوانه)ا( 
56 عين الشق 20152 الدار البيماء 

املغرب
عنوانه)ا(  يادوش  ابراهيم  السيد 
عين   56 رقم   12 زنقة  شر فة  حي 
الشق 20152 الدار البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم 809459.
336I

MOORISH

M & FILS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيماء املغرب
M & FILS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 410 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

20040 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

535641
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M &  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. FILS TRANS

نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البمائع.

 410  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 20040 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 600  : منصف  فيص6  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة غزالن جبران : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : منصف  مالك  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : منصف  مر م  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : منصف  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  منصف  فيص6  السيد 
الدين درج  تاج  الجياللي  بن  زنقة   43
ب طابق 1 شقة 16 املعار ف 20000 

الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  جبران  غزالن  السيدة 
املنزه  ديار  املعراج  اقامة  ليساسفة 
 20000 3 الطابق   19 8 شقة  عمارة 

الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  منصف  مالك  السيدة 
الدار البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب.
عنوانه)ا(  منصف  مر م  السيدة 
الدار البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب.
عنوانه)ا(  منصف  محمد  السيد 
الدار البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  منصف  فيص6  السيد 
الدين درج  تاج  الجياللي  بن  زنقة   43
ب طابق 1 شقة 16 املعار ف 20000 

الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817065.
337I

CABINET CADRE CONSEIL

 INGESUD-DEVELOPEMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 INGESUD-DEVELOPEMENT
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 01 

تجزئة ريت كظيف ورزازات - 45000 
ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
11903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 INGESUD-DEVELOPEMENT

.SARL
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات
االشغال املختلفة او البناء.

 01 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة ريت كظيف ورزازات - 45000 

ورزازات املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

500.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد حمزة حاجي : 2.500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 2.500  : العماري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمزة حاجي عنوانه)ا( دوار 
اوالد بو حيى سكورة ورزازات 45502 

ورزازات املغرب.
عنوانه)ا(  العماري  محمد  السيد 
زاكورة  تاكونيت  رشيد  موالي  حي 

47552 زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العماري  محمد  السيد 
ورزازات  سكورة  بو حيى  اوالد  دوار 

45502 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
17 مارس  االبتدائية بورزازات بتار خ 

2022 تحت رقم 117.
338I

ouatik auditing

ARGARY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

ouatik auditing
 RUE ENNAHASS 142

 ENNAHOUI MAARIF ، 20370،
casablanca maroc

ARGARY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

34زهرة األم6 2 زواغة - 30010 
فاس املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.60605

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 فبراير   21 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ARGARY الوحيد  الشر ك 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
مقرها اإلجتماعي رقم 34زهرة األم6 2 
نتيجة  املغرب  فاس   30010  - زواغة 
ل : ح6 الشركة قب6 األج6 و تصفيتها.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 30010  - زواغة   2 األم6  34زهرة 

فاس املغرب. 
و عين:
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السيد)ة( مر م ركراكي و عنوانه)ا( 
رقم 48 محمد عز ز الحبابي حي طارق 
)ة(  املغرب كمصفي  فاس   30010  1

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  -تم   :
مارس   17 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1467.
339I

 Me MOHAMED BENJELLOUN BENKACEM

NOTAIRE

 RIVESTI SOLUTIONS
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Me MOHAMED BENJELLOUN
BENKACEM NOTAIRE

 Résidence Tulipe 100 Bd Ain
 Taoujtat RDC Casablanca ،
20050، Casablanca Maroc

 RIVESTI SOLUTIONS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيماء،11 زنقة ابن حنين راسين - 
20100 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536677
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. RIVESTI SOLUTIONS MAROC
-تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء 
-شراء رو بيع رو استيراد رو تصدير 
رو تصنيع رو معالجة رو تسو ق جميع 
العناصر رو املنتجات املتعلقة بالبناء 

واستيراد  وبيع  وشراء  تصنيع   -

والدخول   ، املواد  جميع  وتصدير 

رو  املواد  جميع  إنشاء  رو  تكو ن  في 

املنتجات املتعلقة باملبنى

الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

البيماء،11 زنقة ابن حنين راسين - 

20100 الدار البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : بنونة  عادل  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : الشيخ  بن  جمال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : بنونة  عادل  السيد 

 100 بقيمة   500 الى   1 من  مرقمة 

درهم.

 500  : الشيخ  بن  جمال  السيد 

 1000 الى   501 من  مرقمة  حصة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنونة  عادل  السيد 

عبد  شارع   17 فيال  ضحى  اقامة 

البيماء  الدار  انفا  بوطالب  الهادي 

20220 الدار البيماء املغرب.

السيد جمال بن الشيخ عنوانه)ا( 

النخي6   131 رقم   02 املكيس 

مراكش   40060 مراكش  الجنوبي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنونة  عادل  السيد 

عبد  شارع   17 فيال  ضحى  اقامة 

البيماء  الدار  انفا  بوطالب  الهادي 

20220 الدار البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818075.

340I

- PARA DENTAL SALAM - SARL AU

 PARA DENTAL SALAM
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

 PARA DENTAL SALAM - SARL
- AU

 SECTEUR 7 RUE AL HAJEB
 IMM 18B MAGASIN N°6 HAY
SALAM ، 11000، SALE MAROC

 PARA DENTAL SALAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطاع 7 
زنقة الحاجب عمارة 11ب، مح6 
رقم 6 حي السالم - 11030 سال 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
35643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

. DENTAL SALAM SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخاصة  املنتوجات  تجارة  ـ 
شبه  و  الطبية  باألسنان،املعدات 

الصيدلية
و  التجمي6  منتوجات  بيع  ـ 

املكمالت الغذائية
.عنوان املقر االجتماعي : قطاع 7 
زنقة الحاجب عمارة 11ب، مح6 رقم 

6 حي السالم - 11030 سال املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : فوالل عزوز  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عزوز  فوالل  السيد 
مشروع السالم عمارة 14 الشقة رقم 

3 حي السالم 11030 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عزوز  فوالل  السيد 
مشروع السالم عمارة 14 الشقة رقم 

3 حي السالم 11030 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 38540.
341I

SEB Capital

SEB Capital
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SEB Capital
332 شارع ابراهيم الروداني الطابق 
الخامس الشقة 21 إقامة الر حان 
املعار ف الدارالبيماء ، 20300، 

الدارالبيماء املغرب
SEB Capital شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 
ابراهيم الروداني الطابق الخامس 
الشقة 21 إقامة الر حان املعار ف 

الدارالبيماء - 20300 الدارالبيماء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
534945

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SEB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.Capital
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التدر ب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتحلي6  والتشخيص  واملشورة 
للشركات  واملساعدة  الهيكلة  وإعادة 
املجاالت  في  املؤسسات،  مختلف  رو 
وفي  والتجار ة  واملالية  العامة 
ري  وكذلك  والتنسيب  االستثمار 
تقديم خدمات قد تتعلق بهذا املجال
او  في اسهم  املشاركة  و  املساهمة 
غير  و  املدرجة  الشركات  اسهم  شبه 

املدرجة
مرافقة و مساعدة جميع حاملي و 
مروجي األفكار رو املشاريع من ري نوع 

وتقديم الخدمات ذات الصلة
في  استشار ة  خدمات  تقديم 
واإلدارة  والتنظيم  اإلستراتيجية 

والتسيير و التدبير
وخطة  املالية  املشورة  تقديم 
والعمليات  مالية  نماذج  وري  العم6 

استثمار ة.
عنوان املقر االجتماعي : 332 شارع 
الخامس  الطابق  الروداني  ابراهيم 
املعار ف  الر حان  إقامة   21 الشقة 
20300 الدارالبيماء  الدارالبيماء - 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 990  : البشير  سلوى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   10  : مزور  مليكة  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البشير  سلوى  السيدة 
الخطابي  الكر م  عبد  شارع   83
 20300 الدارالبيماء  املعار ف 

الدارالبيماء املغرب.
السيدة مليكة مزور عنوانه)ا( 83 
شارع عبد الكر م الخطابي املعار ف 
الدارالبيماء   20300 الدارالبيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البشير  سلوى  السيدة 
الخطابي  الكر م  عبد  شارع   83

 20300 الدارالبيماء  املعار ف 
الدارالبيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالدار البيماء بتار خ - تحت 

رقم -.
342I

CABINET BADREDDINE

 PHARMACIE AL FADL
MARRAKECH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 ر مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
 PHARMACIE AL FADL

MARRAKECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 133 
تجزئة الشرف - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 PHARMACIE AL FADL  :

.MARRAKECH
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيدالني.
العمليات  جميع  العموم  وعلى   -
املدنية، التجار ة، املالية، الصناعية 
بصفة  ترتبط  قد  التي  والعقار ة 
مباشرة رو غير مباشرة بغرض الشركة 
والتي من شأنها تطو ر غرض الشركة.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 133 
مراكش   40000  - الشرف  تجزئة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 200.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 PHARMACIE AL FADL الشركة
حصة   MARRAKECH : 2.000

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحادمي  الحسن  موالي  السيد 
عمارة  بالزا  مراكش  اقامة  عنوانه)ا( 
مراكش   40000  3 ر  الشقة   5 ب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحادمي  الحسن  موالي  السيد 
عمارة  بالزا  مراكش  اقامة  عنوانه)ا( 
مراكش   40000  3 ر  الشقة   5 ب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133961.
343I

FINCOSA MARRAKECH

SNACK GUELIZ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكر م الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

SNACK GUELIZ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : تقاطع 

زنقة املنصور الذهبي وزنقة 
مور تانيا اقامة الجوهرة كليز رقم 

3 - 40000 مراكش املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.117541
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 فبراير   03 في  املؤرخ 
ذات  شركة   SNACK GUELIZ ح6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
وزنقة  الذهبي  املنصور  زنقة  تقاطع 
رقم  كليز  الجوهرة  اقامة  مور تانيا 
نتيجة  املغرب  مراكش   40000  -  3

النعدام النشاط.
و عين:

و  بوعالم  يوسف  السيد)ة( 
عنوانه)ا( تجزئة فر دة رقم 35 تاركة 
)ة(  املغرب كمصفي  40000 مراكش 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تقاطع  وفي   2022 فبراير   03 بتار خ 
زنقة املنصور الذهبي وزنقة مور تانيا 
 40000 - 3 اقامة الجوهرة كليز رقم 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133790.
344I

BETA FIDUCIAIRE

TAWZIE DAOUDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

TAWZIE DAOUDI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النور 
القبة 10 رقم 60 حي النور القبة 10 

رقم 60 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

38979
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TAWZIE DAOUDI
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : حي النور 
القبة 10 رقم 60 حي النور القبة 10 

رقم 60 60000 وجدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 460  : جمال  الداودي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد الداودي عبد املالك : 440 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 46000  : جمال  الداودي  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 : املالك  عبد  الداودي  السيد 

44000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جمال  الداودي  السيد 
دوار افر دن ملر جة 35100 جرسيف 

املغرب.
املالك  عبد  الداودي  السيد 
الروداني  ابراهيم  شارع  عنوانه)ا( 
تجزئة النخي6 رقم 39 60000 وجدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جمال  الداودي  السيد 
دوار افر دن ملر جة 35100 جرسيف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 254.
345I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

AZROUR FAMILY AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES
 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC
AZROUR FAMILY AGRI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 309 
مركز اربعاء ايت بوطيب انشادن 

بلفاع ماسة انشادن - 80000 
انشادن اشتوكة ايت باها املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

25719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AZROUR FAMILY AGRI
االنتاج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحي.
- تربية االبقار واملوا�سي.

- تسيير القطاعات الفالحية..
عنوان املقر االجتماعي : رقم 309 
انشادن  بوطيب  ايت  اربعاء  مركز 
 80000  - انشادن  ماسة  بلفاع 

انشادن اشتوكة ايت باها املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 10000  : براهيم  ازرور  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  براهيم  ازرور  السيد 
عميرة  ايت  سالم  طالب  تين  دوار 
انشادن   80000 باها  ايت  شتوكة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  براهيم  ازرور  السيد 
عميرة  ايت  سالم  طالب  تين  دوار 
انشادن   80000 باها  ايت  شتوكة 

املغرب

عنوانه)ا(  رضوان  ازرور  السيد 
باها  ايت  اشتوكة  بيبي  سيدي  مركز 

80000 سيدي بيبي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 557.
346I

FINCOSA MARRAKECH

SELECT HERB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكر م الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

SELECT HERB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي طر ق 
اور كة كلم 7 الكواسم تسلطانت - 

40000 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.81585

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 يناير 2022 تمت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
املتاجرة في االعشاب الطبية 

االستيراد و التصدير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   16 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 132971.
347I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE KECH LIGHTING
-SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE KECH LIGHTING -SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 680’ 
تجزئة املحاميد 7’ املحاميد’ مراكش. 

مراكش. 40000 مراكش. املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123695
 19 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KECH LIGHTING -SARLAU
بيع   -/*  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االدوات الكهربائية بالتقسيط..
عنوان املقر االجتماعي : رقم 680’ 
تجزئة املحاميد 7’ املحاميد’ مراكش. 

مراكش. 40000 مراكش. املغرب..
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السعيد  العبراقي  السيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
 1000  : السعيد  العبراقي  السيد 

بقيمة 10 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العبراقي السعيد عنوانه)ا( 
سيبع’  النخي6’  تجزئة   ’524 رقم 

مراكش. 40000 مراكش. املغرب..
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العبراقي السعيد عنوانه)ا( 
سيبع’  النخي6’  تجزئة   ’524 رقم 

مراكش. 40000 مراكش. املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133942.

348I
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casa pablo

CASA PABLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

casa pablo
 restaurant 3 port de plaisance

 centre commercial mdiq ،
93000، mdiq maroc

CASA PABLO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي األر�سي 
بلوك 4 عمارة ب الرقم 7 مرج 

الخالل عين ملول تطوان - 93000 
تطوان املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.29825
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  08 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الرقم  ب  عمارة   4 بلوك  »األر�سي 
 - تطوان  ملول  عين  الخالل  مرج   7
»مطعم  إلى  املغرب«  تطوان   93000
 - املميق  التجاري  املركز  مار نا   3

93000 املميق املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   01 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 695.
349I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 ALMAGHRIB EURO UK
LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 ALMAGHRIB EURO UK

LOGISTICS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

املحيطة رقم 4 مراكش - 40000 
مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.122721
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2022 مارس   15 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »نق6 البمائع عن 
حمولتها  تكون  التي  السيارات  طر ق 
 
ً
املعتمدة مساو ة رو ركبر من 15 طنا

- النق6 املحلي-
إلى  السلع«  وتصدير  استراد   -
الشحن  ألغراض  البمائع  نق6   -«
غير  واألمتعة  الطرود  ونق6  األخرى 

املصاحبة.
- استراد وتصدير السلع«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134002.
350I

LAGHMARI YASSINE

SYNERTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

LAGHMARI YASSINE
 SIDI MAAROUF CASABLANCA
 SIDI MAAROUF CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
SYNERTIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركب 

الراك شارع محمد السادس اقامة 
د1الطابق التاني الجيروند الفيدا 

الدار البيماء املغرب - 20000 الدار 
البيماء املغرب - 20000 الدار 

البيماء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.326475

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزوزي  علي  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   2.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   2.000

هشام عباد بتار خ 27 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 813025.
351I

FINCOSA MARRAKECH

YASSAMINE ACHEGHALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكر م الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

YASSAMINE ACHEGHALE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي نجمة 4 
تجزئة صوفيا الطابق االول الشقة 4 

تاركة - 40000 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.95597

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   01 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
اإلعالم والصحافة

تنظيم االحداث
وكالة اتصاالت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   16 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 132972.
352I

AZ CONSULTANTS

Achtrans African company
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS
141 شارع حسن األول، الطابق 
الرابع ، 20000، الدارالبيماء 

املغرب
 Achtrans African company

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 24 زنقة 

ليبورن إقامة ملحمدي طابق 2 شقة 

17 الجيروند - 20000 الدار البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536849

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.Achtrans African company

نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع والشحن.
24 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

2 شقة  ليبورن إقامة ملحمدي طابق 

17 الجيروند - 20000 الدار البيماء 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رشرف الداج : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الداج  رشرف  السيد 
24 زنقة ليبورن إقامة ملحمدي طابق 

الدار   20000 الجيروند   17 شقة   2

البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الداج  رشرف  السيد 
24 زنقة ليبورن إقامة ملحمدي طابق 

الدار   20000 الجيروند   17 شقة   2

البيماء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818032.
353I

IFSSAN CLEAN

افسان كلين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

IFSSAN CLEAN
 PLACE CASTELLAR OFFICE

 FARABI ETAGE 2 BUREAU 33
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
افسان كلين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
كستيار مكتب الفرابي الطابق 2 
مكتب رقم 33 - 90000 طنجة 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.119423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
وعز ز  حسن  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة السيد )ة( محمد 

اعي�سي بتار خ 15 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   18 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2620.
354I

Bureau d’étude et conseil 

 CARRIERE BOUDAH
SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

 CARRIERE BOUDAH SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة رقم 2674 الداخلة - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
21067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CARRIERE BOUDAH SAHARA
غرض الشركة بإيجاز : • استغالل 

املناجم واملحاجر.
وتجهيز  واقتناء  وإنشاء  تشغي6   •
والح�سى  الرم6  محاجر  وتقو ة 

والح�سى والركام والحجر والطين.
الطوب  مصانع  تشغي6   •
تصنيع  مصانع  جميع  إلى  باإلضافة 
جميع  وتشغي6  إنشاء   - البناء:  مواد 
اإلبداع  والفروع.  والوكاالت  املنشآت 
 ، رشكاله  بجميع  واالستحواذ 
 ، والتوطين   ، والتبادل   ، واملساهمة 

والتحول ؛
وبيع  واستغالل  استكشاف   •
وتصدير  واستيراد  ونق6  وشراء 

منتجات التعدين..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة رقم 2674 الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   350  : بداه  بوبكر  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 350  : صفر  الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 300  : السيد محمد سالم حمنة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بداه  بوبكر  السيد 

الداخلة   11 رقم  فيال   1 القسم  حي 
73000 الداخلة املغرب.

السيد نور الدين صفر عنوانه)ا( 
الداخلة   103 رقم  الوحدة  حي 

73000 الداخلة املغرب.
حمنة  سالم  محمد  السيد 
املغرب  شارع  الغفران  حي  عنوانه)ا( 
 73000 الداخلة   48 رقم  العربي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بداه  بوبكر  السيد 
الداخلة   11 رقم  فيال   1 القسم  حي 

73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 484/2022.
355I

Annonce BO

ACTIF BUSINESS FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Annonce BO
10، زنقة واشنطن الطابق السفلي 
رقم 4 ، 20060، الدار البيماء 

Maroc
 ACTIF BUSINESS FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10، زنقة 
واشنطن الطابق السفلي رقم 4 - 

20060 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537017
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ACTIF : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.BUSINESS FONCIERE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

رو  الخاصة  املمتلكات  تأجيروتشغي6 
املستأجرة.

عنوان املقر االجتماعي : 10، زنقة 
 -  4 رقم  السفلي  الطابق  واشنطن 

20060 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : زراد  رفيق  السيد 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
حصة   50  : لغاللي  احمد  السيد 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زراد  رفيق  السيد 
 407 46 عمارة  اقامة املستقب6 ج ه 
الدار   20000 7 سيدي معروف  رقم 

البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  لغاللي  احمد  السيد 
 18 عمارة  البرنو�سي  جنان  اقامة 
 20000 البرنو�سي   5 رقم   32 شطر 

الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زراد  رفيق  السيد 
 407 46 عمارة  اقامة املستقب6 ج ه 
الدار   20000 7 سيدي معروف  رقم 

البيماء املغرب
عنوانه)ا(  لغاللي  احمد  السيد 
 18 عمارة  البرنو�سي  جنان  اقامة 
 20000 البرنو�سي   5 رقم   32 شطر 

الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818277.
356I

FCCA ATLAS

YOU JUMP يو جمب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 APPT 5 ، 40000،
MARRAKECH MAROC
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YOU JUMP يو جمب شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 
3 القطاع A رقم 254 الشقة رقم 3 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123601
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YOU  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

JUMP يو جمب.
حديقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ترفيهية ، رلعاب ر اضية 
مطعم و مقهى.

املسيرة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 3 الشقة رقم   254 A رقم  القطاع   3

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : محمد  الدحماني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : شيبان  مليسا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الدحماني محمد عنوانه)ا( 
الطابق   137 العمارة  السعادة  دار 
1 40000 مراكش  الرابع الشقة رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  شيبان  مليسا  السيدة 
يوسف   38 النخي6  اقامة  باني  شارع 
مراكش   40000 مراكش  تاشفين  بن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدحماني محمد عنوانه)ا( 
الطابق   137 العمارة  السعادة  دار 

1 40000 مراكش  الرابع الشقة رقم 
املغرب

عنوانه)ا(  شيبان  مليسا  السيدة 
يوسف   38 النخي6  اقامة  باني  شارع 
مراكش   40000 مراكش  تاشفين  بن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133844.
357I

KEN.BOUI SERVICES

AWRACH EL JADIDA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الطابق 4 عمارة النجوم 

شارع البكاي لهبي6 ، 63300، بركان 
املغرب

AWRACH EL JADIDA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

واواللوت اكليم زكزل - 63300 بركان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
8377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AWRACH EL JADIDA
*اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختصة االخرى
*التثبيت بالتنقيط
*االعمال الفالحية .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

واواللوت اكليم زكزل - 63300 بركان 
املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الجياللي  وديع  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الجياللي  وديع  السيد 
بركان   63300 زكزل  واواللوت  دوار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الجياللي  وديع  السيد 
بركان   63300 زكزل  واواللوت  دوار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  ببركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 166/2022.
358I

2019

بيم إكسد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

2019
rabat maroc ،40000 ، املغرب
بيم إكسد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 8 
عمارة 30 حي موالي رحمد الوكيلي 
حسان - 110000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

158815
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بيم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

إكسد.
النمذجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النماذج  وتطو ر   ، األبعاد  ثالثية 
الرقمية على مقياس البناء واألرا�سي 

للصناعة ،
البنية التحتية والبناء ، ودراسات 
التداخ6 من نماذج األعمال ، وتطو ر 
وكشف   ، املعلومات  تكنولوجيا 
واألعمال   ، املدفونة  الشبكات 

املختلفة.
والجدولة  العامة  الدراسات   •
واملساعدة  والتنسيق  والتوجيه 

الفنية واملشورة ،
 • وبصورة رعم ، جميع املعامالت 
املالية رو األوراق املالية رو الصناعية 
رو التجار ة رو العقار ة التي قد تكون 
مرتبطة بشك6 مباشر رو غير مباشر 
بغرض الشركة رو بأي رغراض مماثلة 

رو ذات صلة..
 8 شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوكيلي  رحمد  موالي  حي   30 عمارة 

حسان - 110000 الرباط املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كلثوم  مميز  السيدة 
 11000 املغرب  حجي  سعيد   1651

سال املغرب.
رمين  رحمد  طر ب  السيد 
املغرب  1651 سعيد حجي  عنوانه)ا( 

11000 سال املغرب.
الزهراء  فاطمة  طر ب  السيدة 
املغرب  1651 سعيد حجي  عنوانه)ا( 

11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء  فاطمة  طر ب  السيدة 
املغرب  1651 سعيد حجي  عنوانه)ا( 

10000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 2034.
359I
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cabinet comptable chtioui

سويان لالنعاش العقاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°4bis ksar el kbir

 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir

maroc

سو ان لالنعاش العقاري شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

االندلس مج ب تجزئة الفا�سي 

رقم 34 حي االندلس مج ب تجزئة 

الفا�سي رقم 34 92150 القصر 

الكبير املغرب.

قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.1125

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ح6  تقرر   2021 مارس   16 في  املؤرخ 

سو ان لالنعاش العقاري شركة ذات 

ررسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجتماعي حي االندلس مج ب تجزئة 

ب  مج  االندلس  حي   34 رقم  الفا�سي 

تجزئة الفا�سي رقم 34 92150 القصر 

الكبير املغرب نتيجة الزمة القطع.

و عين:

و  الشتيوي  فؤاد  السيد)ة( 

 4 رقم  تلمساني  شارع  عنوانه)ا( 

املغرب  الكبير  القصر   92150 مكرر 

كمصفي )ة( للشركة.

الجمعية  انعقاد  تم  قد  و 

 2021 مارس   16 بتار خ  الختامية 

 AV TLEMSANI N° 4 BIS AV وفي 

 TLEMSSANI N° 4 BIS 92150

القصر الكبير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتار خ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 64.

360I

STE FIDUCONFIANCE

ARWA SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
ARWA SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 

مكرر إقامة واحة شارع البوعنانية 
طر ق إيموزار فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

71903
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARWA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. SOLUTIONS
دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحلول  الو ب  مواقع  وتصميم 
مشغ6   -  . املبتكرة  التكنولوجية 
عم6  ورشة  رو  إلكترونية  لوحة 
االستشارات   - كهروميكانيكية 

اإلدار ة .
 9 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البوعنانية  شارع  واحة  إقامة  مكرر 
فاس   30000  - فاس  إيموزار  طر ق 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 300  : زروق  رمين  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 SUSTAINVEST : 700 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

زروق  رمين  محمد  السيد 
جنان  رمالك  تجزئة   48 عنوانه)ا( 
 30000 إيموزارفاس  طر ق  فاس 

فاس املغرب.
 SUSTAINVEST الشركة 
شارع  واحة  إقامة   9 رقم  عنوانه)ا( 
فاس  إيموزار  طر ق  البوعنانية 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
زروق  رمين  محمد  السيد 
جنان  رمالك  تجزئة   48 عنوانه)ا( 
 30000 إيموزارفاس  طر ق  فاس 

فاس املغرب
السيد مراد ح�سي عنوانه)ا( دوار 
باها  آيت  ا شتوكة  إنشادن  آيت علي 
درعة  ماسة  سوس  جهة   87272

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1457.
361I

moorish co

MACROCOM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
MACROCOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 410 شارع 
زرقطوني اقامة حماد الطابق 1 

رقم 1 الدار البيماء - 20000 الدار 
البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MACROCOM
توفير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمة الشبكة واالتصاالت.
 410  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  حماد  اقامة  زرقطوني  شارع 
1 رقم 1 الدار البيماء - 20000 الدار 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : شاربة  عادل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شاربة  عادل  السيد 
تجزئة  الحر ة  شارع  الحكمة  حي 
 60000 وجدة   66 رقم  الطلحاوي 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شاربة  عادل  السيد 
تجزئة  الحر ة  شارع  الحكمة  حي 
 60000 وجدة   66 رقم  الطلحاوي 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818316.
362I

EVOLUTION CONSEIL

ALRABIA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle
 avenue Allal El fassi Marrakech
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 ALRABIA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

عين سونة 3 رقم 2 مقاطعة املنارة - 
40000 مراكش املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.119157
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بولهنات  ربيعة  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 
الباري عمر فم6 الباري فم6 املولى 

بتار خ 02 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   17 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133651.
363I

STE FACILITY.CASH 

 STE RH EXTRA BUSINESS
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE RH EXTRA BUSINESS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 
خلدون قيسار ة املركز رقم 39 – 

جرسيف. - 35100 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
2277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
. RH EXTRA BUSINESS SARL AU

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استيراد   – التفاوض   – املختلفة 

وتصدير .
عنوان املقر االجتماعي : زنقة ابن 
 –  39 رقم  املركز  قيسار ة  خلدون 
جرسيف. - 35100 جرسيف املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة صابر ن الخلوفي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الخلوفي  صابر ن  السيدة 
جرسيف  حمر ة  حي  عنوانه)ا( 

35100 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخلوفي  صابر ن  السيدة 
جرسيف  حمر ة  حي  عنوانه)ا( 

35100 جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتار خ 18 مارس 

2022 تحت رقم 1291.
364I

MAITRISECONSULTING

NG IRRIGATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

NG IRRIGATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

شراردة بوركون الدارالبيماء 
الدارالبيماء 20000 الدارالبيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
530833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.IRRIGATION
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
صناعية  ومعدات  اآلالت  و  األدوات 

،آالت كبيرة 
دراسة وتحقيق مشاريع الري

.
زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدارالبيماء  بوركون  شراردة 
الدارالبيماء   20000 الدارالبيماء 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نجاح ايوب : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ايوب  نجاح  السيد 
107 زنقة االرجوان حي الراحة اقامة 
7 الدار البيماء  3 رقم  1 طابق  رضا 

20000 الدارالبيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ايوب  نجاح  السيد 
107 زنقة االرجوان حي الراحة اقامة 
7 الدار البيماء  3 رقم  1 طابق  رضا 

20000 الدارالبيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 0000.
365I

CECOGEL / SARL

SYNALEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
SYNALEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 

تجزئة عالل الفا�سي حي املقاومة رقم 
41 الطابق الثالت - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

39017
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SYNALEX
تطو ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكنولوجيا املعلوماتية.
وجدة،   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة عالل الفا�سي حي املقاومة رقم 
وجدة   60000  - الثالت  الطابق   41

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : تميمي  الدين  فخر  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : براند  فيليب،  ستيفان،  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 500  : تميمي  الدين  السيد فخر   

بقيمة 100 درهم.
 : براند  ستيفان،فيليب،  السيد 

500 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
تميمي  الدين  فخر  السيد 
زنقة  األندلس  حي  وجدة،  عنوانه)ا( 
 60000  .04 رقم  القادر  عبد  كر مي 

وجدة املغرب.
ستيفان،فيليب،براند  السيد 
عنوانه)ا( فرنسا، 78800 و 6 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
تميمي  الدين  فخر  السيد 
زنقة  األلس  حي  وجدة،  عنوانه)ا( 
 60000  04 رقم  القادر  عبد  كر مي 

وجدة املغرب
ستيفان،فيليب،براند  السيد 

عنوانه)ا( فرنسا 78800 و 6 فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 303.
366I

MA GLOBAL CONSULTING

KENITRA FORME
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاو ة شارع عبد املومن و زنقة فان 

ز الند إقامة فميلة، الطابق الرابع، 
20000، الدار البيماء املغرب

KENITRA FORME »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 33، زنقة 
إدريس األكبر، - - القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.50981
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  بملكية  حصة   32.340 بيع 
االدري�سي  رشرف  محمد  سيدي 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحام6 
زنقة   5 ب  الساكن  و   A608151
زاكورة شقة 5 حسان الرباط، إلى ك6 
 M WELNESS GROUP من الشركة
بالرباط  التجاري  بالسج6  مسجلة 
اإلجتماعي  مقرها   73299 رقم  تحت 
بركة  بن  املهدي  شارع   33 بالرباط 
32.338 حصة  يعادل  بما  السوي�سي 
الحام6  رايس  محمد  السيد  إلى  و 
 C261677 رقم  الوطنية  للبطاقة 
السالم  دار  تجزئة   297 والساكن ب 
الرباط  السوي�سي  مسكين  بني  زنقة 
بما يعادل حصة واحدة، وإلى السيد 
يونس رايس الحام6 للبطاقة الوطنية 
رقم A330578 و الساكن بفيال مينة 
املنزه  السادس  محمد  شارع   13 كلم 
حصة  يعادل  بما  تمارة  الصخيرات 

واحدة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
و  رايس  محمد  السيد  على  املوافقة 
في  رايس كشركاء جدد  يونس  السيد 

الشركة.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
سيدي  السيد  إستقالة  قبول  مايلي: 
منصبه  من  االدري�سي  رشرف  محمد 

كمشارك في تسيير الشركة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تغيير صالحيات التوقيعات البنكية و 

اإلجتماعية
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعدي6 النظام األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6,7 رقم  بند 

مايلي: الحصص و ررسمال الشركة
على  ينص  الذي   :29 رقم  بند 

مايلي: التسيير وصالحيات املسير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 21 مارس 

2022 تحت رقم 90794.
367I

LE MONOPOLE

MODE PUB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE MONOPOLE
 BD YACOUB EL MANSOUR
 RUE ISHAK IBNOU HANINE
 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC
MODE PUB SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
صبري بوجمعة الرقم 6 البيماء - 

20600 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

535993
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MODE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. PUB SARL
-رعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  العمودية  و  األفقية  اإلشارات 

عروض اإلعالنات 
- النقش على جميع املعادن .

ورشكال  رنواع  جميع  تصنيع   -
األختام والطوابع 

12 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 - البيماء   6 الرقم  بوجمعة  صبري 

20600 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 . عنوانه)ا(  سارة  بنعمرو  السيدة 

20600 الدار البيماء املغرب.
السيدة بنعمرو غزالن عنوانه)ا( . 

20600 الدار البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 . عنوانه)ا(  سارة  بنعمرو  السيدة 
20600 الدار البيماء املغرب

السيدة بنعمرو غزالن عنوانه)ا( . 
20600 الدار البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817424.

368I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

KHEOPS KEFREN PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
KHEOPS KEFREN PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الشفة 

1، الطابق األول 140، شارع ربو بكر 
الصديق م.ج فاس - 30000 فاس 

اململكة املغربية.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.66231

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 فبراير   01 في  املؤرخ 
شركة   KHEOPS KEFREN PRIVE
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   50.000 ررسمالها 
الطابق   ،1 الشفة  اإلجتماعي  مقرها 
الصديق  بكر  ربو  شارع   ،140 األول 
اململكة  فاس   30000  - فاس  م.ج 
املغربية نتيجة لعدم استأناف نشاط 

الركة.
و عين:

و  العيا�سي  حمو  السيد)ة( 
املامونية  تجزئة   94 فيال  عنوانه)ا( 
فاس   30000 فاس  صفرو  طر ق 
اململكة املغربية كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

الشفة  وفي   2022 فبراير   01 بتار خ 

1، الطابق األول 140، شارع ربو بكر 

فاس   30000  - فاس  م.ج  الصديق 

اململكة املغربية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   10 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1300/022.

369I

فيفونديس مركز رعمال

AUTO 11 MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

فيفونديس مركز رعمال

 rue abou abbas jeraoui N 17

 5 quartier de la gare ، 20310،

CASABLANCA املغرب

AUTO 11 MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني اقامة ر حان 

الطابق الخامس رقم 21 املعار ف 

الدار البيماء - 20330 الدار 

البيماء املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.71953

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تم تحو 6  24 فبراير  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اقامة  الروداني  ابراهيم  شارع   332«

 21 رقم  الخامس  الطابق  ر حان 

 20330  - البيماء  الدار  املعار ف 

رقم   « إلى  املغرب«  البيماء  الدار 

مبروكة  الوفاء  الصناعي  الحي   5

فاس   30000  - فاس  بنسودة   55

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1532.

370I

cabinet fiduciaire jalal

 societe immobiliere waltij
سوسيتي ايموبيلييغ ولتيج

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع ررسمال الشركة

cabinet fiduciaire jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 30
 tanger tanger، 90000، tanger

maroc
 societe immobiliere waltij

سوسيتي ايموبيلييغ ولتيج شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
زاو ة املحيط زنقة ايسالفا شارع 
محمد السادس الطابق االر�سي 
بلوك -2طنجة طنجة 90000 

TANGER املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.96901

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
من  ري  درهم«   14.900.000«
»100.000 درهم« إلى »15.000.000 
القيمة  رفع   : طر ق  عن  درهم« 

اإلسمية لألسهم املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252136.
371I

BOURA CONSEILS

الساطعة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 3 VN MEKNES
، 50000، MEKNES MAROC
الساطعة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23 

كراج رقم 3 تجزئة املصال مكناس - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

55771
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

الساطعة.
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري-رشغال عامة رو بناء.
 23 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مكناس  املصال  تجزئة   3 رقم  كراج 

50000 مكناس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
اليعقوبي  عبدالواحد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   400  :

للحصة.
السيد عبدالعالي اليعقوبي : 300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عبداملالك اليعقوبي : 300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اليعقوبي  عبدالواحد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 238 مرجان 1 الشطر 

1 مكناس 50000 مكناس املغرب.
اليعقوبي  عبدالعالي  السيد 
 01 مرجان   238 رقم  عنوانه)ا( 
الشطر األول مكناس 50000 مكناس 

املغرب.
اليعقوبي  عبداملالك  السيد 
عنوانه)ا( رقم 238 مرجان 1 الشطر 

1 مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اليعقوبي  عبدالواحد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 238 مرجان 1 الشطر 

1 مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 4115.
372I

MAZAKIDS

MAZAKIDS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

MAZAKIDS

 BD ANFA ANGLE RUE CLOS 75

 DE PROVENCE 9 EME ETAGE

 APPT B 108 CASABLANCA 75

 BD ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETAGE APPT

 B 108 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

MAZAKIDS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

رنفا زاو ة زنقة كلو دو بروفانس 

الطابق 9 الشقة رقم 108ب - 

20000 الدارالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MAZAKIDS

ملعب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألطفال.
رعاية األطفال ؛

ترفيه لألطفال.

العمليات  جميع   ، رعم  وبصورة 

األوراق  رو  الصناعية  رو  التجار ة 

املالية رو العقارات والعمليات املالية 

املرتبطة بشك6 مباشر رو غير مباشر 
بهدف الشركة الذي يحتم6 رن يعزز 

تحقيقه وتطو ره..
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عنوان املقر االجتماعي : 75 شارع 
بروفانس  دو  كلو  زنقة  زاو ة  رنفا 
 - 108ب  رقم  الشقة   9 الطابق 

20000 الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة كنزة شاوي : 1000 بقيمة 

100.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شاوي  كنزة  السيدة 
زنقة مميق جب6 طارق فيال صوفيا 
الدارالبيماء   20000 الذئاب  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شاوي  كنزة  السيدة 
زنقة مميق جب6 طارق فيال صوفيا 
الدارالبيماء   20000 الذئاب  عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818208.
373I

ORENJI

AOUNOUT CAR
إعالن متعدد القرارات

ORENJI
32 شارع محمد الخامس الشقة 

رقم 4 حي الحسني بركان ، 63000، 
بركان املغرب

AOUNOUT CAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 99 زنقة 

الليمون حي البحر ن - 63300 بركان 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.6947
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 فبراير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
حصة   500 بيع  على  املوافقة  مايلي: 
السيد  طرف  من  مملوكة  اجتماعية 
الحام6  الحق  عبد  مختاري  السيد 
رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 
FA34813 لفائدة السيد رضا فالحي 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

FA153748 رقم
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشك6  تغيير 
واحد  بشر ك  املسؤولية  دات  شركة 

إلى شركة دات املسؤولية املحدودة
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
ررس مال الشركة مقسم على الشك6 
50000 درهم لفائدة السيد   - التالي: 
لبطاقة  الحام6  الحق  عبد  مختاري 
 FA34813: رقم  الوطنية  التعر ف 
رضا  السيد  لفائدة  درهم50000   -
التعر ف  لبطاقة  الحام6  فالحي 

 . FA153748: الوطنية رقم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
على  مقسمة  االجتماعية  الحصص 
اجتماعية  حصة  التالي:500  الشك6 
مختاري  السيد  طرف  من  مملوكة 
اجتماعية  الحق.500حصة  عبد 
مملوكة من طرف السيد السيد رضا 

فالحي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  ببركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 160/2022.
374I

COMPTE A JOUR

TR KOUBAARIF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

TR KOUBAARIF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لعسارا بني بو فرور الناظور - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

23781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KOUBAARIF

نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمتعة الغير املرفقة

الصعيدين  على  البمائع  نق6 

الوطني والدولي لآلخر ن

االستيراد والتصدير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

لعسارا بني بو فرور الناظور - 62000 

الناظور املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد قوبع سعيد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيد  قوبع  السيد 

فرنسا 62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  قوبع  السيد 

فرنسا 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم 444.

375I

SAGASUD

ISSIL SUD
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

ISSIL SUD »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
الزوبيرابن العوام رقم 70 املر�سى 
العيون - 70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.29567
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم قرار 1: الذي ينص على 
عدد  قرار  الحصص  تفو ت  مايلي: 
ررسمال  من  الحصص  تقسيم   :2

الشركة
قرار رقم قرار 3: الذي ينص على 
مسير  وتعيين  مسير  استقالة  مايلي: 

جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  بند1:  رقم  بند 
334 حصة من السيد  مايلي: تفو ت 
حصة   333 وتفو ت  مصطفى  بنعال 
من السيد الحبيب بن ستين وتفو ت 
حمو  محمد  السيد  من  حصة   333
الطوس  ابراهيم  السيدان  لفائدة 
تقسيم   2 عدد  بند  تلغروم  وابراهيم 
راسمال الشركة مناصفة بين ابراهيم 

الطوس وابراهيم تلغروم
على  ينص  الذي   :3 بند  رقم  بند 
بنعال  املسيرين  استقالة  مايلي: 
مصطفى ومحمد حمو وتعيين السيد 
جديد  كمسير  الطوس  ابراهيم 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 753/2022.

376I
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FIDUHOUSE

RAM MC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 
كنفاني ، 30000، فاس املغرب

RAM MC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
جماعة اساكن - 32000 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RAM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. MC
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحسيمة   32000  - اساكن  جماعة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد العز محمد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  العز  السيد 
الطابق   9 الشقة  املامونية  تجزئة 
فاس   30000 صفرو  طر ق  الرابع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  العز  السيد 

الطابق   9 الشقة  املامونية  تجزئة 
فاس   30000 صفرو  طر ق  الرابع 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  بتارجيست  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 6/2022.
377I

Expertax

TEMAR NEGOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Expertax
10، زنقة واشنطن الطابق السفلي 
رقم ٤ ، 20060، الدار البيماء 

املغرب
TEMAR NEGOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10، زنقة 
واشنطن الطابق السفلي رقم 4 - 

20060 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537019
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TEMAR NEGOS
األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدنية
شراء وبيع املستلزمات الصناعية.
عنوان املقر االجتماعي : 10، زنقة 
 -  4 رقم  السفلي  الطابق  واشنطن 

20060 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : مارغ  عادي6  السيد 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .

السيد سفيان التايك : 50 حصة 
بقيمة 5.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مارغ  عادي6  السيد 
سكنية  مج  الكبرى  التوسعة  انا�سي 
لغالم  اه6   11 رقم   5 مدخ6   116
البيماء  الدار   20000 البرنو�سي 

املغرب.
عنوانه)ا(  التايك  سفيان  السيد 
الكبير  الحزام  شارع   302 السعادة 
رقم 347 الحي املحمدي 20000 الدار 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التايك  سفيان  السيد 
الكبير  الحزام  شارع   302 السعادة 
رقم 347 الحي املحمدي 20000 الدار 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818278.
378I

BOUSSOLE CONSEIL

 BUREAU DE CONSEIL
IMPORT EXPORT

إعالن متعدد القرارات

BOUSSOLE CONSEIL
3, زاو ة زنقة بيني6 و شارع عبد 
املومن ، 20360، الدارالبيماء 

املغرب
 BUREAU DE CONSEIL IMPORT
EXPORT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 3 زنقة 

عدي الحركي، )كالفان سابقا( شارع 
عبد املومن - 20360 الدار البيماء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.435165

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1 تحو 6 املقر االجتماعي 

تم  مايلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة من »3 
سابقا(  )كالفان  الحركي،  عدي  زنقة 
شارع عبد املومن الدار البيماء« إلى 
حي  الخامس،  محمد  ليشون  إقامة 
رقم   ،10 الطابق   ،A عمارة  املحطة، 
1004، زاو ة زنقة آيت بعمران وزنقة 

محمد الخامس 
قرار رقم 2 توسيع نشاط الشركة: 
إضافة  تم  مايلي:  على  ينص  الذي 

نشاط »التعشير«
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818271.
379I

LAAJEB ACCOUNTING

LUXURY PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

LUXURY PARA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوان 

رقم C - 93400 تطوان املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.26487
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  11 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
جوهرة  إقامة  امللكي  الجيش  »شارع 
تطوان   C - 93400 رقم  تطوان 
املغرب« إلى »شارع الجيش امللكي رقم 
 93400 - 1 132 عمارة احمامو رقم 

تطوان املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 837.
380I

Afifa BELHANA

CONDINAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Afifa BELHANA
شارع 11 يناير٬ عمارة ٲدرار٬1 
الطابق اٲلول٬ مكتب رقم 3 حي 

الداخلة، 80060، ٲكادير٬ املغرب
CONDINAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة 

شارع اوالد تايمة وشارع سال٬ الحي 
املحمدي - 80080 ركادير، املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

50851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CONDINAG
الصناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغذائية وجميع الخدمات االخرى.
زاو ة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحي  سال٬  وشارع  تايمة  اوالد  شارع 

املحمدي - 80080 ركادير، املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 MARESA PROMO الشركة 
IMMOBILIER S.A.R.L : 950 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
 50  : كرم  سعيد  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 MARESA PROMO الشركة 
عنوانه)ا(   IMMOBILIER S.A.R.L
تجزئة رقم 88، مح6 رقم 3، املنطقة 
ركادير،   80060 الداخلة  الصناعية، 

املغرب.
كرم  سعيد  محمد  السيد 
املختار  زنقة   ،46 رقم  عنوانه)ا( 
 80000 السكنية  املنطقة  السو�سي، 

ركادير، املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
كرم  سعيد  محمد  السيد 
املختار  زنقة   ،46 رقم  عنوانه)ا( 
 80000 السكنية  املنطقة  السو�سي، 

ركادير، املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 108962.
381I

FIDUCIAIRE RAKIB

DOUDIHADIL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAKIB
 N° 02 RUE ABOU INAN EL

 MARIN ، 24020، EL JADIDA
MAROC

DOUDIHADIL CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
النخي6 شقة رقم 7 شارع النخي6 - 

24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

19183
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DOUDIHADIL CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - النخي6  شارع   7 رقم  شقة  النخي6 

24000 الجديدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : اليزيد  الكر م  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : املجدوبي  بوشرى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اليزيد  الكر م  عبد  السيد 
 8 رقم  د  بلوك   19 قطاع  عنوانه)ا( 
 10100 الر اض  حي  النخي6  شارع 

الرباط املغرب.
املجدوبي  بوشرى  السيدة 
 8 رقم  د  بلوك   19 قطاع  عنوانه)ا( 
 10100 الر اض  حي  النخي6  شارع 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اليزيد  الكر م  عبد  السيد 
 8 رقم  د  بلوك   19 قطاع  عنوانه)ا( 
 10100 الر اض  حي  النخي6  شارع 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم 27616.
382I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE INSTALLATION
 ET MAINTENANCES
 DES EQUIPEMENTS

INDUSTRIELS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكر م بن جلون 

مكاتب رشرف، مكتب 14 الطابق 2 

FES MAROC ،30000 ، فاس
 SOCIETE INSTALLATION
 ET MAINTENANCES DES

 EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 151 
تجزئة املستقب6 بنسودة - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SOCIETE INSTALLATION
 ET MAINTENANCES DES

. EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
غرض الشركة بإيجاز : -االستيراد 

و التصدير
-تركيب االالت الصناعية

-صنع+ تركيب االجزاء امليكانيكية 
.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 151 
 30000  - بنسودة  املستقب6  تجزئة 

فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة نبيه ناهد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ناهد  نبيه  السيدة 
بنسودة  املستقب6  تجزئة   151 رقم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 
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ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ناهد  نبيه  السيدة 
بنسودة  املستقب6  تجزئة   151 رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1397.
383I

COMPTE A JOUR

ADIN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

ADIN TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

عار ض بلوك 1 زنقة 41 رقم 7 - 
62000 الناضور املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.22237
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   ADIN TRANS
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
زنقة   1 بلوك  عار ض  حي  اإلجتماعي 
7 - 62000 الناضور املغرب  41 رقم 
الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

املنشود.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  7 رقم   41 زنقة   1 بلوك  عار ض 

62000 الناضور املغرب. 
و عين:

و  اشكيف  الدين  عز  السيد)ة( 
زنقة   1 بلوك  عار ض  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  الناضور   62000  7 رقم   41

كمصفي )ة( للشركة.
و  الهر ا�سي  ايوب  السيد)ة( 
زنقة   1 بلوك  عار ض  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  الناضور   62000  7 رقم   41

كمصفي )ة( للشركة.
و  الهر ا�سي  محمد  السيد)ة( 
زنقة   1 بلوك  عار ض  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  الناضور   62000  7 رقم   41

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 14 مارس 

2022 تحت رقم 417.
384I

COMPTE A JOUR

ADIN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

ADIN TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
عار ض بلوك 1 زنقة 41 رقم 7 - 

62000 الناضور املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.22237

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 فبراير   23 في  املؤرخ 
ذات  شركة   ADIN TRANS ح6 
ررسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
زنقة   1 بلوك  عار ض  حي  اإلجتماعي 
7 - 62000 الناضور املغرب  41 رقم 
نتيجة لعدم تحقيق الهدف املنشود.

و عين:
و  اشكيف  الدين  عز  السيد)ة( 
زنقة   1 بلوك  عار ض  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  الناضور   62000  7 رقم   41

كمصفي )ة( للشركة.
و  الهراي�سي  ايوب  السيد)ة( 
زنقة   1 بلوك  عار ض  حي  عنوانه)ا( 

املغرب  الناضور   62000  7 رقم   41

كمصفي )ة( للشركة.

و  الهراي�سي  محمد  السيد)ة( 
زنقة   1 بلوك  عار ض  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  الناضور   62000  7 رقم   41

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

حي  وفي   2022 فبراير   23 بتار خ 
 -  7 رقم   41 زنقة   1 بلوك  عار ض 

62000 الناضور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتار خ 14 مارس 

2022 تحت رقم 416.

385I

COMPTE A JOUR

 POINT VIRGULE

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

 POINT VIRGULE

DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي زائر 
رقم 21 - 62000 الناضور املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.17371

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لحسين  )ة(  السيد  تفو ت 

بوالديوان 150 حصة اجتماعية من 

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   500 رص6 

اكرام افقير بتار خ 18 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور بتار خ 14 مارس 

2022 تحت رقم 418.

386I

fidulimar

L.O.T TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة
fidulimar

 N°22 RUE TAZA HAY EL
 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
L.O.T TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اكيس 
اكنيون - 45302 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
3773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 L.O.T  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

. TRAVAUX
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و االشغال املختلفة
و  الغرس  عمليات  في  مقاول 
اصالح الفماءات الخمراء و االزقة 

و املراكن
ناجر.

اكيس   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اكنيون - 45302 تنغير املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 500.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 5.000  : اوتعوي  الحسين  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين اوتعوي عنوانه)ا( 
 45302 اكنيون  نواجرك  امردول 

تنغير املغرب.



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6244

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين اوتعوي عنوانه)ا( 
 45302 اكنيون  نواجرك  امردول 

تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم 323.
387I

STE FACILITY.CASH 

STE RITA IRRIG SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

STE RITA IRRIG SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملك لعرج 

1 حي اوالد حموسة - جرسيف 
جرسيف 35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
2279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. RITA IRRIG SARL AU
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مشاريع  وانجاز  دراسة   – املختلفة 

الري والسقي بالتنقيط - التفاوض .
ملك   : االجتماعي  املقر  عنوان 

لعرج 1 حي اوالد حموسة - جرسيف 
جرسيف 35100 جرسيف املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : جعفراملختار  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جعفراملختار  السيد 
 35100 جرسيف   2 الشوبير  حي 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جعفراملختار  السيد 
 35100 جرسيف   2 الشوبير  حي 

جرسيف املغرب
عنوانه)ا(  جعفر  انوار  السيد 
 35100 جرسيف   2 الشوبير  حي 

جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتار خ 18 مارس 

2022 تحت رقم 1292.
388I

BUREAU SALAM

MARIE DE PECHE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU SALAM
شارع األمير موالي عبد هللا عمارة 
27 رقم مكتب B3 الطابق السفلي 
العيون ، 70000، العيون املغرب
MARIE DE PECHE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
الخمراء شارع 20 غشت رقم 1443 

املر�سى العيون - 70002 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MARIE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.DE PECHE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البحر ة  املنتوجات  وجميع  األسماك 

- نق6 البمائع لحساب الغير - تجارة 

عامة .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

غشت   20 شارع  الخمراء  املسيرة 

 70002  - العيون  املر�سى   1443 رقم 

العيون املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد القادر البراح : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد القادر البراح عنوانه)ا( 

حي املسيرة الخمراء شارع 20 غشت 

 70002 العيون  املر�سى   1443 رقم 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد القادر البراح عنوانه)ا( 

حي املسيرة الخمراء شارع 20 غشت 

 70002 العيون  املر�سى   1443 رقم 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   16 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 720.

389I

LE MONOPOLE

GHR BETON SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
LE MONOPOLE

 BD YACOUB EL MANSOUR
 RUE ISHAK IBNOU HANINE
 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC
GHR BETON SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 
44 إقامة » الحمد 19 « عرست 

الكيبير الطابق 3 املعا ر ف البيماء 
- 20370 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536007
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GHR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. BETON SARL
و  : تسو ق  بإيجاز  الشركة  غرض 
تصنيع الخرسانة املسلحة الصناعية 
املعمار ة  وللهندسة  املعمار ة  و 

املدنية 
البناء  رشغال  مواد  تجارة 

والهندسة املعمار ة املدنية. 
نق6 السلع لصالحها و للغير..

قطعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عرست   »  19 الحمد   « إقامة   44
الكيبير الطابق 3 املعا ر ف البيماء - 

20370 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 . عنوانه)ا(  كمي6  الر احي  السيد 

20370 الدار البيماء املغرب.
إيناس  نفيسة  الر احي  السيدة 
البيماء  الدار   20370  . عنوانه)ا( 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 . الر احي محمد عنوانه)ا(  السيد 
20370 الدار البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817687.
390I

FHF

 CAMBRE ADVOCACY
MAROC

إعالن متعدد القرارات

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

 CAMBRE ADVOCACY MAROC
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: السو�سي 
50 روكاد جنوب عمارة بلوك د ، 
طابق ار�سي - . الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.141773
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
االسم  إلى  الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 
 LINKERS« الجديد  االجتماعي 

.»ADVOCACY
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الكائن  للشركة  الرئي�سي  املقر  نق6 
روكاد   50 السو�سي  بالرباط   

ً
سابقا

ار�سي  طابق   ، د  بلوك  عمارة  جنوب 
حي  الرباط  الجديد:  العنوان  إلى 
الر اض ، شارع باروديا ، القطاع رقم 

9 اقامة دار ر اض عمارة ب رقم 1.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسم االجتماعي للشركة.
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 122999.
391I

TACHRAFT IMMOB

افت اموب تاشر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

TACHRAFT IMMOB
 Bd Zerktouni 2eme étage Apt
 n°6 .N°46 46 BD ZERKTOUNI

 ETG 2 APPT 6، 20000،
CASABLANCA MAROC

تاشرافت اموب شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
محمد الزرقطوني،الطابق الثاني 
العمارة 6 - 20000 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
529565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

تاشرافت اموب.
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
الثاني  الزرقطوني،الطابق  محمد 
البيماء  الدار   20000  -  6 العمارة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ياسين  العبا�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسين  العبا�سي  السيد 
برشيد   21100 الفتح  تجزئة   52

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ياسين  العبا�سي  السيد 
برشيد   21100 الفتح  تجزئة   52

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم 809675.
392I

FOUZMEDIA

SOSTRACE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOSTRACE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تعاونية 
األمنية رقم 15 اوالد اوجيه - 14000 

القنيطرة املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.33171

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   SOSTRACE SARL
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
 15 رقم  األمنية  تعاونية  اإلجتماعي 
القنيطرة   14000  - اوجيه  اوالد 

املغرب نتيجة ل : ح6 الشركة.
تعاونية  التصفية ب  و حدد مقر 
األمنية رقم 15 اوالد اوجيه - 14000 

القنيطرة املغرب. 
و عين:

و  سترلي  ادريس  السيد)ة( 
عنوانه)ا( القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 90743.
393I

FIGENOUV

 SOCIETE TRAVAUX
REDOUANE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
 SOCIETE TRAVAUX REDOUANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الجامع ايت والل - 50026 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
55775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.SOCIETE TRAVAUX REDOUANE
-1اشغال   : بإيجاز  غرض الشركة 
مختلفة واشغال البناء -2 بيع االالت 

واملعدات -3 التجارة.
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دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكناس   50026  - والل  ايت  الجامع 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : رضوان  مز ان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رضوان  مز ان  السيد 
 1 عمارة   6 شقة  السماعلية  ر اض 

ايت والل 50026 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رضوان  مز ان  السيد 
 1 عمارة   6 شقة  السماعلية  ر اض 

ايت والل 50026 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1119.
394I

FIGENOUV

SELECT HABITAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
SELECT HABITAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر ب 
دوار ايت اومناصف عين عرمة - 

50022 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
55777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SELECT HABITAT
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - اومناصف عين عرمة  ايت  دوار  ب 

50022 مكناس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الصمد  عبد  بولعياض  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصمد  عبد  بولعياض  السيد 
 50050  2 مرجان   1082 عنوانه)ا( 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصمد  عبد  بولعياض  السيد 
 50050  2 مرجان   1082 عنوانه)ا( 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1120.
395I

afaqconseil

DIAR ALMERABI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DIAR ALMERABI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

9 الطابق 2 عمارة رقم 257 الحي 
الصناعي سيدي غانم مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.70685
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  16 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  عمارة   2 الطابق   9 رقم  »مكتب 
غانم  سيدي  الصناعي  الحي   257
املغرب«  مراكش   40000  - مراكش 
الصناعي سيدي  الحي   208 »رقم  إلى 
غانم طر ق رسفي مراكش مكتب رقم 

د رش8 - 40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134040.
396I

SOCIETE MODYANI SARL

 FATAHDIAE IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

 FATAHDIAE IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 2 
مستودع رقم 13 منطقة النشاط 

االقتصادي الفنيدق. املنطقة 
الحرة واد نيكروا الفنيدق - 93100 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

31235
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FATAHDIAE IMPORT EXPORT
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصدير  وإعادة  وبيع  وتوزيع  وتخز ن 

جميع املنتجات الزراعية الغذائية .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النشاط  منطقة   13 رقم  2 مستودع 
املنطقة  الفنيدق.  االقتصادي 
 93100  - الفنيدق  نيكروا  واد  الحرة 

الفنيدق املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الحبيب الصو ر : 51 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 49  : فاتح  الناصر  عبد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصو ر  الحبيب  عبد  السيد 
اسبانيا  اسبانيا  اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا.
السيد عبد الناصر فاتح عنوانه)ا( 

اسبانيا اسبانيا اسبانيا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصو ر  الحبيب  عبد  السيد 
اسبانيا  اسبانيا  اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 845.
397I

SOCIETE MODYANI SARL

OSLEY TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

OSLEY TEXTILE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 6 
مستودع رقم 66 منطقة النشاط 

االقتصادي الفنيدق. املنطقة 
الحرة واد نيكروا الفنيدق - 93100 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

31251
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OSLEY : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TEXTILE
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصدير  وإعادة  وبيع  وتوزيع  وتخز ن 

املنسوجات ومنتجات املالبس.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النشاط  منطقة   66 رقم  6 مستودع 
املنطقة  الفنيدق.  االقتصادي 
 93100  - الفنيدق  نيكروا  واد  الحرة 

الفنيدق املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى ملودني : 60 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
حصة   20  : ملودني  محمد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
حصة   20  : ملودني  حمزة  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى ملودني عنوانه)ا( 
 40 رقم  كاديس  شارع  االميرة  تجزئة 

الفنيدق 93100 الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا(  ملودني  محمد  السيد 
 40 رقم  كاديس  شارع  االميرة  تجزئة 

الفنيدق 93100 الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا(  ملودني  حمزة  السيد 
 40 رقم  كاديس  شارع  االميرة  تجزئة 

الفنيدق 93100 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى ملودني عنوانه)ا( 
 40 رقم  كاديس  شارع  االميرة  تجزئة 

الفنيدق 93100 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 865.
398I

SOCIETE MODYANI SARL

MARJA TIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

MARJA TIRE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 3 
مستودع رقم 30 منطقة النشاط 

االقتصادي الفنيدق. املنطقة 
الحرة واد نيكروا الفنيدق - 93100 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

31249
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MARJA TIRE
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصدير  وإعادة  وبيع  وتوزيع  وتخز ن 

قطع الغيار ومواد التشحيم. .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النشاط  منطقة   30 رقم  3 مستودع 
املنطقة  الفنيدق.  االقتصادي 
 93100  - الفنيدق  نيكروا  واد  الحرة 

الفنيدق املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
650 حصة   : كلوج  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 350  : كلوج  الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد كلوج عنوانه)ا( حي 
املرجة شارع مو�سى ابن نصير رقم 87 

الفنيدق 93100 الفنيدق املغرب.
الدين كلوج عنوانه)ا(  نور  السيد 
العلو ين  شارع  سبتة  باب  تجزئة 
الفنيدق  االول  الطابق   207 عمارة 

93100 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد كلوج عنوانه)ا( حي 
املرجة شارع مو�سى ابن نصير رقم 87 

الفنيدق 93100 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 863.
399I

2019

سوسيتي نوفيل أنزي دكرياسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

2019
rabat maroc ،40000 ، املغرب
سوسيتي نوفي6 رنزي دكر اسيو 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طر ق 

1077 بوسكورة ليساسفة - 11000 
الدار البيماء املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.34411
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  14 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ليساسفة  بوسكورة   1077 »طر ق 

املغرب«  البيماء  الدار   11000  -
 2 1 شقة  الطابق  »عمارة حليمة  إلى 
 10050  - شر ف  علي  موالي  شارع 

تمارة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818184.
400I

SOCIETE MODYANI SARL

OUED-DAWIAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

OUED-DAWIAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
1 مستودع رقم 5 منطقة النشاط 

االقتصادي الفنيدق. املنطقة 
الحرة واد نيكروا الفنيدق - 93100 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

31255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OUED-DAWIAT
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغذائية وتوزيعها  الزراعية  املنتجات 

وبيعها وإعادة تصديرها .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النشاط  منطقة   5 رقم  مستودع   1
املنطقة  الفنيدق.  االقتصادي 
 93100  - الفنيدق  نيكروا  واد  الحرة 

الفنيدق املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
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الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى الشعيري البروزي 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   70  :

للحصة .
البروزي  الشعيري  محمد  السيد 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   30  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى الشعيري البروزي 
اسبانيا  اسبانيا  اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا.
البروزي  الشعيري  محمد  السيد 
اسبانيا  اسبانيا  اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى الشعيري البروزي 
اسبانيا  اسبانيا  اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 868.
401I

SOCIETE MODYANI SARL

NORTHSIDE IMPORT-
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

 NORTHSIDE IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 5 
مستودع رقم 52 منطقة النشاط 

االقتصادي الفنيدق. املنطقة 
الحرة واد نيكروا الفنيدق - 93100 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

31245
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NORTHSIDE IMPORT-EXPORT
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصدير  وإعادة  وبيع  وتوزيع  وتخز ن 

املنسوجات ومنتجات املالبس .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النشاط  منطقة   52 رقم  5 مستودع 
املنطقة  الفنيدق.  االقتصادي 
 93100  - الفنيدق  نيكروا  واد  الحرة 

الفنيدق املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   70  : لكبيش  علي  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
10 حصة   : لكبيش  السيد جمال 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
حصة   10  : لكبيش  فؤاد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
10 حصة   : السيد محمد لكبيش 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لكبيش  علي  السيد 
 26 رقم  مرسيليا  زنقة  االميرة  تجزئة 

الفنيدق 93100 الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا(  لكبيش  جمال  السيد 

سبتة 93100 الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا(  لكبيش  فؤاد  السيد 
 26 رقم  مرسيليا  زنقة  االميرة  تجزئة 

الفنيدق 93100 الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا(  لكبيش  محمد  السيد 
 26 رقم  مرسيليا  زنقة  االميرة  تجزئة 

الفنيدق 93100 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لكبيش  علي  السيد 

 26 رقم  مرسيليا  زنقة  االميرة  تجزئة 
الفنيدق 93100 الفنيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 858.
402I

SOCIETE MODYANI SARL

BELLARISTA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

BELLARISTA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 2 
مستودع رقم 22 منطقة النشاط 

االقتصادي الفنيدق. املنطقة 
الحرة واد نيكروا الفنيدق - 93100 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
31253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BELLARISTA
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغذائية وتوزيعها  الزراعية  املنتجات 

وبيعها وإعادة تصديرها.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النشاط  منطقة   22 رقم  2 مستودع 
املنطقة  الفنيدق.  االقتصادي 
 93100  - الفنيدق  نيكروا  واد  الحرة 

الفنيدق املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 100  : امغاوش  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم امغاوش عنوانه)ا( 
سبتة 93100 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم امغاوش عنوانه)ا( 
سبتة 93100 الفنيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 867.
403I

مكتب الر اني للمحاسبة

STE BATIUNE-
CONSTRUCTION

إعالن متعدد القرارات

مكتب الر اني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم230 تطوان ، 

93040، تطوان املغرب
 STE BATIUNE-CONSTRUCTION

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
كولخيو انطرنادو زنقة 33 طر ق 
الركايع الطابق االول طنجة. - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.119637

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفو ت الحصص : فوت السيد ركرم 
لفائدة  منها   340  : 670 حصة  عقار 
و330   ، عقار  السالم  عبد  السيد 
ريمن  محمد  السيد  لفائدة  رخرى 

عقار.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اضافة مسيرين جدد للشركة :السيد 
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ركرم  السيد  و   ، عقار  السالم  عبد 
عقار .

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة:  القانوني  الشك6  تحو 6 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشر ك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 ، عقار  السالم  عبد   : حصة   340
330 حصة :ركرم عقار و 330 حصة 

:محمد ريمن عقار. 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشك6 القانوني للشركة: شركة ذات 

املسؤولية املحدودة .
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
السيد  االدارة:تعيين  تسيير  مايلي: 
ركرم  السيد  و  عقار،  السالم  عبد 

عقار كمسيرين للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 1662.
404I

مكتب الر اني للمحاسبة

 STE TAMUDA-BTP- DE
NORD SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الر اني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم230 تطوان ، 

93040، تطوان املغرب
 STE TAMUDA-BTP- DE NORD
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كوليخيو انطيرنادو زنقة 33 طر ق 

الركايع الطابق األول طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 TAMUDA-BTP- DE NORD SARL

.AU
 AUTRES  : غرض الشركة بإيجاز 
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

.SPÉCIALISES
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طر ق   33 زنقة  انطيرنادو  كوليخيو 
الركايع الطابق األول طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : منجلي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  منجلي  محمد  السيد 
باب الفتوح شارع 2 مارس رقم 84 بني 

مالل 23020 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  منجلي  محمد  السيد 
باب الفتوح شارع 2 مارس رقم 84 بني 

مالل 23020 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2365.
405I

مكتب الر اني للمحاسبة

STE XFORCE FORGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الر اني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم230 تطوان 

، 93040، تطوان املغرب

 STE XFORCE FORGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
طر ق   33 زنقة  انطيرنادو  كوليخيو 
الركايع الطابق األول طنجة - 90000 

طنجة املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125435
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.XFORCE FORGE SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 FABRICATION D’ ELEMENTS
 EN MÉTAL POUR LA

.CONSTRUCTION
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طر ق   33 زنقة  انطيرنادو  كوليخيو 
الركايع الطابق األول طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : العسري  اليماني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : رقمار  الحق  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اليماني العسري عنوانه)ا( 
 04 زنقة  املؤمنين  رم  خديجة  شارع 
 93000 تطوان.  بوجراح   68 رقم 

تطوان املغرب.
السيد عبد الحق رقمار عنوانه)ا( 
مرتي6   93150 مرتي6  السواني  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اليماني العسري عنوانه)ا( 
 04 زنقة  املؤمنين  رم  خديجة  شارع 
 93000 تطوان.  بوجراح   68 رقم 

تطوان املغرب
السيد عبد الحق رقمار عنوانه)ا( 
مرتي6   93150 مرتي6  السواني  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2364.
406I

ficogedek sarl au

TERAS PROJET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

TERAS PROJET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 30 
مكرر زنقة 8 حي االمان - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
55767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TERAS : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.PROJET
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة
بيع مواد البناء

وسيط.
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 30 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 50000  - االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

مكناس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : والحاج  سليمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سليمان والحاج عنوانه)ا( 
املجمع الحسني 03 هاجر 03 رقم 09 

طنجة . طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سليمان والحاج عنوانه)ا( 
املجمع الحسني 03 هاجر 03 رقم 09 

طنجة . طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 4110.
407I

ficogedek sarl au

COMANEG
إعالن متعدد القرارات

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

COMANEG »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 30 
مكرر زنقة 8 حي االمان - - مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.52219

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 10 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
الشركة  حصص  جميع  بيع  مايلي: 

لفائدة السيد عبداللطيف نسو

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد عبداللطيف نسو 
كمسير للشركة تبعا الستقالة السيد 

نبي6 بوتفركي6
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
عبداللطيف  السيد  تعيين  مايلي: 
الستقالة  تبعا  للشركة  نسوكموقع 

السيد نبي6 بوتفركي6
على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

مايلي: تجديد عقد التوطين للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
.: الذي ينص على مايلي:  بند رقم 

تحيين النطام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 4062.
408I

HIDA SERVICE TAROUDANT

Y.N.BATIMEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

Y.N.BATIMEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 490 
جنان العبوبي تافالكت - 83000 

تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
8563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.Y.N.BATIMEN
-1مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في البناء واالشغال املختلفة
-2رعمال الطرق.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 490 
 83000  - تافالكت  العبوبي  جنان 

تارودانت املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 2.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 20.000  : مجدي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مجدي  احمد  السيد 
83000 تارودانت  490 تافالكت  رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مجدي  احمد  السيد 
83000 تارودانت  490 تافالكت  رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  بتارودانت  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 379.
409I

STE REVCOMPTA

GIDNOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
عمارة رقم 08 الطابق االول الشقة 

04 شارع اكرا املدينة الجديدة 
مكناس ، 50000، مكناس املغرب
GIDNOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 106 

شقة 2 زنقة املعاركة، الز تون 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
55727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GIDNOR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

 DIVERS
.NEGOCE

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الز تون  املعاركة،  زنقة   2 شقة   106

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : اعال  محمد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
حصة   50  : اعال  هاجر  السيدة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اعال  محمد  السيد 
العنبري  تجزئة   03 زنقة   44 رقم 
 15000 الخميسات  الوحدة  حي 

الخميسات املغرب.
عنوانه)ا(  اعال  هاجر  السيدة 
 03 زنقة  العنبري  تجزئة   44 رقم 
 15000 الخميسات  الوحدة  حي 

الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اعال  محمد  السيد 
العنبري  تجزئة   03 زنقة   44 رقم 
 15000 الخميسات  الوحدة  حي 

الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 4063.
410I
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Gescompte

STE: Shinegoods
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: Shinegoods شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46، 
شارع الزرقطوني الطابق 3 رقم 6 - 

20050 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536777
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.Shinegoods
مشغ6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.
عنوان املقر االجتماعي : 46، شارع 
الزرقطوني الطابق 3 رقم 6 - 20050 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 : بنبكر م  شروق  السيدة 
50.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
 : اإلدري�سي  جمالي  شيماء  السيدة 
50.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
 500  : بنبكر م  شروق  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
 : اإلدري�سي  جمالي  شيماء  السيدة 

500 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة شروق بنبكر م عنوانه)ا( 
حي   03 رقم  لومبا  بتريس  زنقة 

الحدائق 20050 بنسليمان املغرب.
اإلدري�سي  جمالي  شيماء  السيدة 
اكادير  زنقة  الجوي  الحي  عنوانه)ا( 
رقم 08 نواصر 20050 الدارالبيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شروق بنبكر م عنوانه)ا( 
حي   03 رقم  لومبا  بتريس  زنقة 

الحدائق 20050 بنسليمان املغرب
اإلدري�سي  جمالي  شيماء  السيدة 
اكادير  زنقة  الجوي  الحي  عنوانه)ا( 
رقم 08 نواصر 20050 الدارالبيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالدار البيماء بتار خ - تحت 

رقم -.
411I

cabinet idrissi

 STE AIDA D›IMPORT
 -EXPORT DES CEREALES ET

DES LEGUMINEUSES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
 STE AIDA D›IMPORT -EXPORT

 DES CEREALES ET DES
LEGUMINEUSES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : قطعة 

156 تجزئة النماء بنسودة - 30000 
فاس املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.26049

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 مارس   09 في  املؤرخ 
 STE AIDA D’IMPORT ح6 
 -EXPORT DES CEREALES ET
DES LEGUMINEUSES شركة ذات 

ررسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   6.000.000
النماء  تجزئة   156 قطعة  اإلجتماعي 
بنسودة - 30000 فاس املغرب نتيجة 

الزمة القطاع.
و عين:

الكرافس  الهادي  عبد  السيد)ة( 
36 تجزئة كوطيف زنقة  و عنوانه)ا( 
30000 فاس  ايموزار  تلمسان طر ق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
قطعة  وفي   2022 مارس   09 بتار خ 
 30000  - 156 تجزئة النماء بنسودة 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1454/2022.
412I

Sayarh & Menjra

 PHILADELPHIA SOLAR
MAGHREB

إعالن متعدد القرارات

Sayarh & Menjra
 Zerktouni Casablanca، 52
20000، Casablanca Maroc

 PHILADELPHIA SOLAR
MAGHREB »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
 bd 332 :وعنوان مقرها االجتماعي

 Brahim Roudani ETG 5, numéro
.21, - Casablanca Maroc
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.500873

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرار بيع 50 رسهم من رسهم الشركة 
GRENER HOLDING لصالح شركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  القانوني  الشك6  تغيير 

شركة ذات مسؤولية محدودة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 Worle Erich Walter السيد  تعيين 

كمدير ثالث للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

التعدي6 النسبي اللنظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
آالف  عشرة  الشركة  مال  ررس  يبلغ 
)10000( درهم. وهي مقسمة إلى مائة 
)100( سهم بقيمة مائة )100( درهم 
ومدفوعة  بالكام6  مكتتبة   ، للسهم 
بما  للشركاء  ومخصصة  بالكام6 
سهم  مساهماتهم:  مع  يتناسب 
؛   Philadelphia Solar Energy : 50

.Grener Holding : 50 و سهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818133.
413I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE CHOCOBEST
إعالن متعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES
MAROC

SOCIETE CHOCOBEST »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 2 
إقامة لتوديونط شارع مولي سليمان 

فاس - - فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.32889

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 03 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفو ت حصص
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشك6 القانوني لشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
إستقالة مسير الشركة وتسمية مسير 

جديد
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
باع ك6 من السيد محمد رضا زعيم و 
السيدة هدى زعيم جميع حصصهم 
محمد  لسيد  حصة   100 هي  التي  و 

البيش
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تم تغيير الشك6 القانوني لشركة من 
الى  املحدودة  املسؤولية  دات  شركة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشر ك الوحيد
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
هدى  السيدة  الشركة  مسيرة  قامت 
الشركة  من  استقالتها  بتقديم  زعيم 
مسير  البيش  محمد  السيد  ليصبح 

جديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1527.

414I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE FUTURISING
إعالن متعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES
MAROC

SOCIETE FUTURISING »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 36 

شارع عبدالعالي بنشقرون الطابق 
2 مكتب 6 شارع محمد 5 إقامة 
السالم م ج فاس - - فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.60171
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفو ت حصص

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
إستقالة مدير الشركة وتسمية مدير 

جديد

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
جميع  مروان  العابيدي  السيد  باع 
حصصه و التي هي 300 حصة لسيد 

عادل الحر
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
العابيدي  السيد  الشركة  مسير  قام 
مروان بتقديم استقالته من الشركة 
مسير  الحر  عادل  السيد  ليصبح 

جديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1525.
415I

LE PREMIER CONSEIL

MARRAKECH LOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
MARRAKECH LOC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم 13 عمارة النخي6 شارع رم 

الربيع كليز - 40000 مراكش املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.70017

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر ح6   2022 17 دجنبر  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
MARRAKECH LOC مبلغ ررسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
عمارة   13 رقم  املكتب  اإلجتماعي 
النخي6 شارع رم الربيع كليز - 40000 
*تراجع   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

العائدات وحدة املنافسة.
املكتب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم 13 عمارة النخي6 شارع رم الربيع 

كليز - 40000 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد)ة( محمد امل�سي و عنوانه)ا( 
رغر ب حي حرف  346 وحدة لحسن 
املغرب  مراكش   40000 ت  ب  ي 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133290.
416I

cabinet idrissi

STE EL IDRISSI BUIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
STE EL IDRISSI BUIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 43 زنقة 
6 قطعة واد فاس - 30000 فاس 

املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.50903

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE EL IDRISSI BUIL
ررسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي 43 زنقة 6 قطعة واد فاس 
الزمة  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

القطاع.
و عين:

السيد)ة( صالح الدين الهاشمي و 
 30000 املرجة   25 زنقة   7 عنوانه)ا( 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
43 زنقة  2022 وفي  01 مارس  بتار خ 
فاس   30000  - فاس  واد  قطعة   6

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   01 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1361/2022.
417I

s1 consulting

بودراع الغزاوي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

بودراع الغزاوي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عال 
ويشو ايموزار كندر صفرو صفرو 

31000 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

3643
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : بودراع 

الغزاوي.
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة و التجارة
موقف السيارات

البستنة.
عال  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
صفرو  صفرو  كندر  ايموزار  ويشو 

31000 صفرو املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فؤاد الغزاوي : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد لحسن بودراع : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .



6253 الجريدة الرسميةعدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغزاوي  فؤاد  السيد 

صفرو  كندر  ايموزار  ويشو  عال  حي 

31000 صفرو املغرب.

عنوانه)ا(  بودراع  لحسن  السيد 

صفرو  كندر  ايموزار  ويشو  عال  حي 

31000 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الغزاوي  فؤاد  السيد 

صفرو  كندر  ايموزار  ويشو  عال  حي 

31000 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   14 بتار خ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 172/2022.

418I

FIDUCIAIRE

ليون برومسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

بالجر دة  وقع  خطٍإ  استدراك 

الرسمية

FIDUCIAIRE

 BD GENERAL KETTATNI IMM

 ZINA 1 APP 12 SETTAT SETTAT،

26000، SETTAT MAROC

ذات  شركة  برومسيو  ليون 

املسؤولية املحدودة

درب  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان   

09 شقة  زنقة  صابون زنقة حنصالي 

صابون  درب  سطات  الثاني  بالطابق 

زنقة حنصالي زنقة 09 شقة بالطابق 

سطات   26000 سطات  الثاني 

املغرب.

بالجر دة  وقع  خطٍإ  إستدراك   

الرسمية عدد 5707 بتار خ 16 مارس 

.2022

بدال من : تصحيح اسم الشخ�سي 

من  الفرنسية  باللغة  لشركة  ملسير 

ابراهيم غادي

لشر ك  العائلي  اسم  تصحيح 
العالية  اوالد  من  الفرنسية  باللغة 

يوسف
يقرر : الى براهيم غادي 
 الى ولد العالية يوسف

الباقي بدون تغيير.
419I

cabinet comptable chtioui

انتصار انيرجي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°4bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc

انتصار انيرجي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الصنادلة الزوادة - 92150 القصر 
الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
2477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 شتنبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : انتصار 

انيرجي.
الغاز  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة والتقسيط.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القصر   92150  - الزوادة  الصنادلة 

الكبير املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محمد  البدوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  البدوي  السيد 
الخطوات  زنقة   2 شقة   2 اقامة 

اكدال 10100 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  البدوي  السيد 
الخطوات  زنقة   2 شقة   2 اقامة 

اكدال 10100 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتار خ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

شتنبر 2019 تحت رقم 1245.

420I

EXPERTISE GARTI

AL ATLASSIA AL OUSTA
شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة 

EXPERTISE GARTI
 122AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN ABDELLAH APPT 1
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
AL ATLASSIA AL OUSTA شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها االجتماعي از ت 18 

املمر رقم 1املنطقة الصناعية طر ق 
تطوان - 90001 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.5625
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 نونبر 2021 تمت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
و  البناء  اعمال   - العقارات  تاجير 

جميع الحرف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   14 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251906.

421I

مينارة فينانس جروب

ج.ت. لوكاسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ج.ت. لوكاسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

مراديس13- »بلدية جنانات حانوت 
البقال دوار حمو بن سالم - 40000 

مراكش املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.65311

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جوليان  )ة(  السيد  تفو ت 
حصة   500 ليكليرك  نيكوالس  سيرج 
حصة   500 رص6  من  اجتماعية 
لفائدة السيد )ة( طاهر نسيم بتار خ 

22 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   22 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134095.
422I

EXPERTISE GARTI

AL ATLASSIA AL OUSTA

إعالن متعدد القرارات

EXPERTISE GARTI
 122AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN ABDELLAH APPT 1
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
AL ATLASSIA AL OUSTA »شركة 

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: از ت 18 
ممر رقم 1 املنطقة الصناعية طر ق 

تطوان - 90001 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
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.5625
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
التي  الممانات  رسهم  مبلغ  تعدي6 

رصبحت 15000 سهم بدل 28300
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
إقرار املجلس اإلداري تفو ض رئيس 
صالحياته  ابعقي6  الحسين  املجلس 

لنور الدين ابعقي6 و مر م ابعقي6
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الكرطي  اسماعي6  السيد  تعيين 

مدقق للحسابات لدى الشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 
الممانات  رسهم  مبلغ  تعدي6  مايلي: 
بدل  سهم   15000 رصبحت  التي 

28300
بند رقم 24: الذي ينص على مايلي: 
الكرطي  اسماعي6  السيد  تعيين 

مدقق للحسابات لدى الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251906.
423I

مينارة فينانس جروب

ج.ت. لوكاسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ج.ت. لوكاسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

مراديس13- »بلدية جنانات حانوت 
البقال دوار حمو بن سالم - 40000 

مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.65311

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2022 فبراير   22 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( نسيم 

طاهر كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134095.
424I

EL FACHTALI CONSEIL

SS HOUSING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
SS HOUSING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 حي 
الصناعي سيدي غانم - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123743
 10 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. HOUSING
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات.
حي   77  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 40000  - غانم  سيدي  الصناعي 

مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : بلغر ب  سلمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : الزهيد  اسماعي6  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلغر ب  سلمان  السيد 
فيال بلغر ب حدائق النخي6 الشمال 

40000 مراكش املغرب.
السيد اسماعي6 الزهيد عنوانه)ا( 
إقامة  نخي6  حديقة   8 فيالرقم 

البساتين 40000 40000 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلغر ب  سلمان  السيد 
فيال بلغر ب حدائق النخي6 الشمال 

40000 مراكش املغرب
السيد اسماعي6 الزهيد عنوانه)ا( 
إقامة  نخي6  حديقة   8 فيالرقم 

البساتين 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133994.
425I

EL FACHTALI CONSEIL

 JMJ BLUE STONE
CONSTRUCTIONS CO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 JMJ BLUE STONE

CONSTRUCTIONS CO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي عبدهللا إقامة تماريس ب 2 

الطابق التاني شقة 27 مكتب ب1 - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123795

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JMJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 BLUE STONE CONSTRUCTIONS

.CO
األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة رو التشييد البنايات 
التصدير واإلستيراد

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 ب  تماريس  إقامة  عبدهللا  موالي 
 - 27 مكتب ب1  التاني شقة  الطابق 

40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : ابوزبيب  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : ابوزبيب  جوز ف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد مارك ابوزبيب : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم ابوزبيب عنوانه)ا( 
44 النخي6  1 2 فيال  املكيس مدينة 

الجنوبي 40000 مراكش املغرب.
ابوزبيب  جوز ف  السيد 
فيال   2  1 مدينة  املكيس  عنوانه)ا( 
40000 مراكش  44 النخي6 الجنوبي 

املغرب.
عنوانه)ا(  ابوزبيب  مارك  السيد 
44 النخي6  1 2 فيال  املكيس مدينة 

الجنوبي 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم ابوزبيب عنوانه)ا( 
44 النخي6  1 2 فيال  املكيس مدينة 

الجنوبي 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134050.

426I
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ISDM CONSULTING

SAHARA DOMICILE
إعالن متعدد القرارات

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

SAHARA DOMICILE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي خط 

الرملة نهج امسيكر زنقة 12 رقم 

56 الطابق الثالث العيون - 70000 

العيون املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.22847

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

ينص  الذي   :3  ,2  ,1 رقم  قرار 

بيع  حصص:  تفو ت   .1 مايلي:  على 

سيدي  السيد  طرف  من  سهم   500

رشيد  الدبيش  للسيد  التروزي  علي 

السيد  طرف  من  سهم   500 بيع  و 

الدبيش  للسيد  مبارك  الدبيش 

السيد  تعيين  مسير:  تعيين   .2 رشيد 

للشركة  جديد  مسير  الدبيش  رشيد 

للشركة:  القانوني  الشك6  تحو 6   .3

للشركة  القانوني  الشك6  تحو 6  تم 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة من 

الشر ك الواحد 

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

1, 6, 7: الذي ينص على  بند رقم 

مايلي: تحيين النظام االسا�سي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 779/2022.

427I

cabinet idrissi

STE BARBE PARISIENNE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

STE BARBE PARISIENNE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 94 

قطعة 1 المحى عمارة 94 شقة 3 

الطابق السفلي 14 - 30000 فاس 

املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.69977

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

ح6  تقرر   2022 فبراير   01 في  املؤرخ 

شركة   STE BARBE PARISIENNE

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

 100.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 

رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

94 شقة  1 المحى عمارة  94 قطعة 

3 الطابق السفلي 14 - 30000 فاس 

عدم   + القطاع  الزمة  نتيجة  املغرب 

االستفادة من برنامج انطالقة.

و عين:
العسري  الناصر  عبد  السيد)ة( 

تجزئة   7 عمارة   3 شقة  عنوانه)ا(  و 

زواغة  المحى  مجموعة   2 دليلة 

كمصفي  املغرب  فاس   30000 فاس 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 94 رقم  وفي   2022 فبراير   01 بتار خ 

 3 شقة   94 عمارة  المحى   1 قطعة 

فاس   30000  -  14 السفلي  الطابق 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 870/2022.

428I

ISDM CONSULTING

Houseflex
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
Houseflex شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 
بعمارة الحيرش رقم 351 شارع 

محمد السادس الشقة 05 العيون - 
70000 العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.Houseflex
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

منتجات املفروشات.
موطن   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بعمارة الحيرش رقم 351 شارع محمد 
السادس الشقة 05 العيون - 70000 

العيون املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : احكيكي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احكيكي  هشام  السيد 

تارودانت  النصر  ساحة  الوردة  زنقة 
83000 تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احكيكي  هشام  السيد 
تارودانت  النصر  ساحة  الوردة  زنقة 

83000 تارودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 763/2022.
429I

ل ج لوجيستيك

ل ج لوجستيك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ل ج لوجيستيك
23 شارع عقبة اب نافع حي املحمدي 

، 20000، الدار البيماء املغرب
ل ج لوجستيك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
عقبة اب نافع حي املحمدي الدار 
البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
535089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ج  ل   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

لوجستيك.
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

اللوجستية والنق6.
عنوان املقر االجتماعي : 23 شارع 
الدار  املحمدي  حي  نافع  اب  عقبة 
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البيماء  الدار   20000 البيماء 
املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الزحدالي  يسرا  السيدة 
حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزحدالي  يسرا  السيدة 
شارع   02 الشقة  إناس  اقامة   04
الرباط   10000 الرباط  اكدال  هتين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزحدالي  يسرا  السيدة 
04 اقامة إناس الشقة 02 شارع هتين 
اكدال الرباط 10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم -.
430I

مينارة فينانس جروب

ج.ت. لوكاسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 الشك6 القانوني للشركة
مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ج.ت. لوكاسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي 

مراديس13- »بلدية جنانات حانوت 
البقال دوار حمو بن سالم - 40000 

مراكش .
تحو 6 الشك6 القانوني للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.65311
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  22 فبراير  املؤرخ في 
القانوني للشركة من »شركة  الشك6 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134095.
431I

AISSI CENTRE D’AFFAIRES

AISSI CENTRE D›AFFAIRES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

AISSI CENTRE D›AFFAIRES
2 شارع السحيمي حي الزاو ة اسفي ، 

46050، اسفي املغرب
 AISSI CENTRE D›AFFAIRES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع 
السحيمي حي الزاو ة اسفي - 46050 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
12505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AISSI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CENTRE D’AFFAIRES
صراف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمالت و تحو 6 االموال.
شارع   2  : االجتماعي  املقر  عنوان 
السحيمي حي الزاو ة اسفي - 46050 

اسفي املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : عاي�سي  صوفيا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صوفيا عاي�سي عنوانه)ا( 
 20 عمارة   4 جليز  بساتين  اقامة   03

مبروكة 40010 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صوفيا عاي�سي عنوانه)ا( 
 20 عمارة   4 جليز  بساتين  اقامة   03

مبروكة 40010 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي بتار خ - تحت رقم -.
432I

BRAIN CONSILIUM

INGELOG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

INGELOG
21 ساحة ابو بكر الصديق الشقة 8 

اكدال ، 10000، الرباط املغرب
INGELOG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
158871

 03 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.INGELOG
غرض الشركة بإيجاز : ---رشغال 

مختلفة و رعمال البناء
--- تاجر.

عنوان املقر االجتماعي : 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

10000 الرباط املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الدين  جمال  العمراني  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  جمال  العمراني  السيد 
 3 مجموعة  بنكالو   5 رقم  عنوانه)ا( 
 10000 إقامة ر اض البحر الهرهورة 

الهرهورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  جمال  العمراني  السيد 
 3 مجموعة  بنكالو   5 رقم  عنوانه)ا( 
 10000 إقامة ر اض البحر الهرهورة 

الهرهورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123176.
433I

y.o.r.comptabilite

STE SOCOMASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC
 STE SOCOMASH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 593 شارع 
الوفاء 4 شقة 2 إقامة الحمد طر ق 
صفرو فاس - 30000 فاس املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.65553
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفو ت السيد )ة( يونس بوعزاوي 
رص6  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
فبراير   15 بتار خ  بوعزاوي  صباح 

.2022



6257 الجريدة الرسميةعدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   09 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1271.
434I

ديوان موثق األستاذ علي الراوي

IMAAR INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ديوان موثق األستاذ علي الراوي
264، شارع الوازيس، إقامة 

النرجس، الطابق االول، رقم 4، 
الدار البيماء، املغرب ، 20250، 

الدار البيماء املغرب
IMAAR INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيماء 77 زنقة محمد 
سميحة الطابق 10 شقة رقم 57 - 

20015 الدارالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

533431
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.IMAAR INVEST
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدارالبيماء 77 زنقة محمد سميحة 
 20015  -  57 رقم  شقة   10 الطابق 

الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة عطيفة فهام : 100 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .
حصة   250  : فارس  خالد  السيد 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

السيد وضاح فارس : 250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

حصة   150  : فارس  انس  السيد 

بقيمة 15.000 درهم للحصة .

250 حصة   : السيد محمد فارس 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فهام  عطيفة  السيدة 

154 شارع بير انزران اقامة الحدايق 

درج س ط 8 ش 20370 الدارالبيماء 

املغرب.

السيد خالد فارس عنوانه)ا( 154 

درج  الحدايق  اقامة  انزران  بير  شارع 

الدارالبيماء   20370 ش   8 ط  س 

املغرب.

عنوانه)ا(  فارس  وضاح  السيد 

154 شارع بير انزران اقامة الحدايق 

درج س ط 8 ش 20370 الدارالبيماء 

املغرب.

السيد انس فارس عنوانه)ا( 154 

درج  الحدايق  اقامة  انزران  بير  شارع 

الدارالبيماء   20370 ش   8 ط  س 

املغرب.

عنوانه)ا(  فارس  محمد  السيد 

154 شارع بير انزران اقامة الحدايق 

درج س ط 8 ش 20370 الدارالبيماء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فارس  محمد  السيد 

154 شارع بير انزران اقامة الحدايق 

درج س ط 8 ش 20370 الدارالبيماء 

املغرب

عنوانه)ا(  فارس  وضاح  السيد 

154 شارع بير انزران اقامة الحدايق 

درج س ط 8 ش 20370 الدارالبيماء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 813683.

435I

COMPTE A JOUR

EL WAY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

EL WAY TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي 
امسعودن - 62000 الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.20775
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2022 مارس   17 في  املؤرخ 
السلع  »نق6  من  الشركة  نشاط 
الخارجية  السلع  -نق6  املرفقة  الغير 
وتصدير  للغير-استيراد  والداخلية 
إلى  والحلو ات«  الغذائية  املواد 

»تصدير املنتجات الحرفية«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 21 مارس 

2022 تحت رقم 462.
436I

FAEC SARL

EXPERT LIV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

FAEC SARL
رقم 12 شارع الحسن التاني م.ح ، 

30000، فاس املغرب
EXPERT LIV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شقة 2 
الطابق 1 رقم 3 زنقة الجزائر م.ج - 

30000 فاس املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.62613

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 فبراير   18 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   EXPERT LIV

مبلغ  الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   10.000 ررسمالها 
 1 الطابق   2 شقة  اإلجتماعي  مقرها 
 30000  - م.ج  الجزائر  زنقة   3 رقم 
الشر ك  لقرار  نتيجة  املغرب  فاس 

الوحيد.
و عين:

برادة  املهدي  محمد  السيد)ة( 
شارع  الورد  درب   20 عنوانه)ا(  و 
املغرب  فاس   30000 الخطيب  ابن 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 2 شقة  وفي   2022 فبراير   25 بتار خ 
 - الجزائر م.ج  3 زنقة  1 رقم  الطابق 

30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1309/2022.
437I

Société TISCATRONIQUE SARL AU

 Société TISCATRONIQUE
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

 Société TISCATRONIQUE SARL
AU

22 شارع عالل الفا�سي ، 32000، 
الحسيمة املغرب

 Société TISCATRONIQUE SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 05 الزنقة 
رقم 09 حي سيدي عابد - 32000 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
3681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
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الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Société : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TISCATRONIQUE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - مكانيكي

- بائع اجزاء السيارات
- اصالح كهرباء السيارات.

عنوان املقر االجتماعي : 05 الزنقة 
 32000  - عابد  سيدي  حي   09 رقم 

الحسيمة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حسن  الوفرا�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الوفرا�سي حسن عنوانه)ا( 
13 زنقة تيزي عياش حي سيدي عابد 

32000 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوفرا�سي حسن عنوانه)ا( 
13 زنقة تيزي عياش حي سيدي عابد 

32000 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  بالحسيمة  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 79.
438I

زوبير بوتغماس

STE CHABAB BOURD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

زوبير بوتغماس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
STE CHABAB BOURD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي دوار بورد 

املركز تازة - 35000 تازة املغرب .
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.5299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 05 يناير 2022 تمت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
وحدة تكسير ز ت الز تون .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   22 بتار خ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 129.
439I

BRAIN CONSILIUM

DIGITAL MOROCCO LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DIGITAL MOROCCO LAND
21 ساحة ابو بكر الصديق الشقة 8 

اكدال ، 10000، الرباط املغرب
 DIGITAL MOROCCO LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

158851
 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DIGITAL MOROCCO LAND
غرض الشركة بإيجاز : - 

الرقمنة
-وسائ6 اإلعالم واالتصاالت

تكنولوجيا  وتطو ر  -إنشاء 
املعلومات

عنوان املقر االجتماعي : 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

10000 الرباط املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ياويس رسامة : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيد وشاد حسني 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رسامة  ياويس  السيد 
الشرقية  اليوسفية   1 بلوك   28 رقم 

10000 الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  حسني  وشاد  السيد 
144 زنقة بوعالم سيدي عبد الكر م 

46000 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رسامة  ياويس  السيد 
الشرقية  اليوسفية   1 بلوك   28 رقم 

10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123160.
440I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

FULFIL PACK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
FULFIL PACK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثالث رقم 188 شارع الحسن الثاني 
بني مالل - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
12555

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FULFIL : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.PACK
غرض الشركة بإيجاز : تاجر

استيراد وتصدير.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثالث رقم 188 شارع الحسن الثاني 

بني مالل - 23000 بني مالل املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : ز زي  السيد عالء 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحي  عنوانه)ا(  ز زي  عالء  السيد 
 24 رقم   2 ياسمينة  تجزئة  املحمدي 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحي  عنوانه)ا(  ز زي  عالء  السيد 
 24 رقم   2 ياسمينة  تجزئة  املحمدي 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم 285.
441I

SANAM HOLDING

AYALIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 AYALIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي طر ق 

األمير ولي العهد- سال
تفو ت حصص

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 نونبر 2021 

تمت املصادقة على تفو ت شركة 
LE RABAT DAWLIZ SA

1000 حصة اجتماعية من رص6 
- 1.999
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حصة  نونبر2021.   26 بتار خ 
لفائدة السيد بو عياش رامي رامز 

-تعدي6 القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   10 بتار خ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 242..
442I

bemultico بيمولتيكو

MB2S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الز تون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

MB2S شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
18 الشقة 11 الطابق 04 تجزئة 
الشهدية الشطر 02 مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

55783
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.MB2S : اإلقتماء بمختصر تسميتها
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدني
نجار

االشغال املختلفة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي : عمارة 18 
الشقة 11 الطابق 04 تجزئة الشهدية 
الشطر 02 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 1.500.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 7.500  : بوداوود  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 7.500  : بوداوود  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم بوداوود عنوانه)ا( 
 45800 تنغيير  اميمر  اكييس  دوار 

تنغيير املغرب.
عنوانه)ا(  بوداوود  محمد  السيد 
 04 الطابق   11 الشقة   18 عمارة 
مكناس   02 الشطر  الشهدية  تجزئة 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوداوود  محمد  السيد 
 04 الطابق   11 الشقة   18 عمارة 
مكناس   02 الشطر  الشهدية  تجزئة 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1135.
443I

SAIDKOUA CARS

 MULTI-SERVICE
MECANIQUE GENERALE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

SAIDKOUA CARS
 EL OUATIA - TAN TAN ، 82010،

TAN TAN MAROC
 MULTI-SERVICE MECANIQUE
GENERALE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املخيم 
- 82010 الوطية - طانطان املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري -.

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تحو 6  22 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - الوطية   82010  - املخيم  »حي 
األم6  »تجزئة  إلى  املغرب«  طانطان 
- 82010 الوطية - طانطان املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان بتار خ 22 مارس 

2022 تحت رقم 67/2022.
444I

FOUZMEDIA

SOCIETE R2H IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE R2H IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املنصور الذهبي الرقم 14 عمارة 
فيكيك مكتب رقم 3 - 14000 

القنيطرة املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.61887
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  04 فبراير  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الرقم  الذهبي  املنصور  »شارع  من 
 -  3 رقم  مكتب  فيكيك  عمارة   14
14000 القنيطرة املغرب« إلى »تجزئة 
 14000  -  773 الرقم  الحدادة 

القنيطرة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 03 مارس 

2022 تحت رقم 90601.
445I

FOUZMEDIA

 GLOBAL TOPOGRAPHICAL
SURVEYS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 GLOBAL TOPOGRAPHICAL
SURVEYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 43 زاو ة 

محمد القري وزنقة عبدالعز ز 
بوطالب إقامة فردوس مكتب رقم 

14 - 14000 القنيطرة املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.527709
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحو 6  تم   2021 ربر 6   20 في  املؤرخ 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
وزنقة  القري  محمد  زاو ة   43« من 
فردوس  إقامة  بوطالب  عبدالعز ز 
القنيطرة   14000  -  14 رقم  مكتب 
 GH4 األندلس  »ديار  إلى  املغرب« 
 ---  - األول  الطابق   6 رقم  عمارة 

بوسكورة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 04 يناير 

2022 تحت رقم 807075.
446I

N2M CONSEIL-SARL

AZ IRON COMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

AZ IRON COMPANY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن االول الحي 5 الرقم 19 

الطابق الثالث الرقم 6 - 62000 
الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
23815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
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الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.IRON COMPANY
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و البناء ,الحدادة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 19 الرقم   5 الحي  االول  الحسن 
 62000  -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

الناضور املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : رمزي  ازحاف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رمزي  ازحاف  السيد 
 106 رقم  محمد  االمير سيدي  شارع 

62000 الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رمزي  ازحاف  السيد 
 106 رقم  محمد  االمير سيدي  شارع 

62000 الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 10 مارس 

2022 تحت رقم 406.
447I

OPUS COMPTA

K.R DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

OPUS COMPTA
 MANSOUR 3 RUE 51 N° 12
 BERNOUSSI CASABLANCA،

20600، CASABLANCA MAROC
K.R DEVELOPPEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة الياقوت مع شارع مصطفى 

املعاني رقم 56 ط 1 ، البيماء. - 

20000 الدار البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

529077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 K.R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. DEVELOPPEMENT

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء.

عنوان املقر االجتماعي : 61 شارع 

مصطفى  شارع  مع  الياقوت  اللة 

 - البيماء.   ،  1 ط   56 رقم  املعاني 

20000 الدار البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد خير الدين رحمون : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رحمون  الدين  خير  السيد 

 1384 رقم  الوفاق  تجزئة  عنوانه)ا( 

الشقة 9 00000 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رحمون  الدين  خير  السيد 

 1384 رقم  الوفاق  تجزئة  عنوانه)ا( 

الشقة 9 00000 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم 809061.

448I

SOCIETE FIDAV SARL

SAOUD ADAM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

قف6 التصفية

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

SAOUD ADAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 

ب2 شقة 1 مكرر املنصور - 50000 

مكناس املغرب.

قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.34979

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 فبراير   23 في  املؤرخ 

ذات  شركة   SAOUD ADAM ح6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ ررسمالها 10.000 درهم 

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة ب2 

 50000  - املنصور  مكرر   1 شقة 

لم  اللشركة  نتيجة  املغرب  مكناس 

تحقق الغاية من إنشائها و ليس لديها 

ري نتيجة لتوزيعها.

و عين:

السيد)ة( الليتي سعود و عنوانه)ا( 

ج  م  معزة  عين  الزهوة  حي   343 رقم 

)ة(  املغرب كمصفي  50000 مكناس 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

عمارة  وفي   2022 مارس   14 بتار خ 

 50000 1 مكرر املنصور -  ب2 شقة 

مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   14 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 78.

449I

fidusalim

ELECTROVIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

ELECTROVIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 
20400 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
535919

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ELECTROVIC
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكهربائية  املواد  جميع  وتوزيع  وبيع 

والصناعية وجميع رنواع املنتجات ؛
املواد  جميع  وتصدير  استيراد 
رنواع  وجميع  والصناعية  الكهربائية 

املنتجات.
التمديدات  ورعمال  تور دات 

الكهربائية ورعمال جميع املهن.
عنوان املقر االجتماعي : 26 محج 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20400 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الصالحي عبد هللا : 1.000 
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حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  عبد  الصالحي  السيد 
شارع  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
ادريس الحارثي ع 28 شقة 5 20400 

الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  عبد  الصالحي  السيد 
شارع  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
ادريس الحارثي ع 28 شقة 5 20400 

الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 535919.
450I

SMART AUDIFIN SARL

LE PETIT COLIBRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

SMART AUDIFIN SARL
 45BD MOHAMED V N 17 ،
90000، TANGER MAROC

LE PETIT COLIBRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 
ربوتمام رصيال - 90050 رصيال 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
1033

 10 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PETIT COLIBRI
مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليمية خاصة.
زنقة   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رصيال   90050  - رصيال  ربوتمام 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : خالد  بوشركة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خالد  بوشركة  السيد 
شارع فوسيكاة 16 9 يوسللهه 1180 

1180 بروكسي6 بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بوشركة رفيعة عنوانه)ا( 
زنقة إبن الفرات إقامة املجد رقم 28 

شقة 20 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  باصيلة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 64/2022.
451I

مكتب محاسبة

ZENEVENT SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
ZENEVENT SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
الجرانة ررفود - 52200 ررفود 

املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.13827
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 دجنبر 2021 تم تحو 6 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»قصر الجرانة ررفود - 52200 ررفود 
 - ررفود  النخي6  »تجزئة  إلى  املغرب« 

52200 ررفود املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 152.
452I

KAOUN

OSKAR PRESTIGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

OSKAR PRESTIGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

رقم 3 تجزئة 113 حومان الفتواكي 
ملحاميد مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. OSKAR PRESTIGE
بيع  : شراء  بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس واألقمشة.
استيراد وتصدير.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الفتواكي  حومان   113 تجزئة   3 رقم 

مراكش   40000  - مراكش  ملحاميد 
املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 : العز ز  عبد  مساعد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العز ز  عبد  مساعد  السيد 
 85 E رقم  بلوك  ز تون  عنوانه)ا( حي 
تكو ن اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

العز ز  عبد  مساعد  السيد 
 85 E رقم  بلوك  ز تون  عنوانه)ا( حي 

تكو ن اكادير 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بمراكش بتار خ - تحت رقم .
453I

FIDUCIAIRE AL WAFA

ECO-ENERGIE VERTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH BEN SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

ECO-ENERGIE VERTE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة نور 
رقم 4 الفقيه بن صالح - 23200 

الفقيه بن صالح املعرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

5015
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ECO-  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.ENERGIE VERTE
غرض الشركة بإيجاز : بيع مواد و 
تشغي6 محطات الطاقة الشمسية و 

محطات السقي بالتقطير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
نور رقم 4 الفقيه بن صالح - 23200 

الفقيه بن صالح املعرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة امال العافية : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة مر م كومغار : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : لحمامي  بوشرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : دعنون  مليكة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العافية  امال  السيدة 
بن  الفقيه  ا  بلوك   94 رقم   1 نزهة 
صالح  بن  الفقيه   23200 صالح 

املغرب.
عنوانه)ا(  كومغار  مر م  السيدة 
تزنيت  الساح6  القصبات  دوار 

85002 تزنيت املغرب.
السيدة بوشرة لحمامي عنوانه)ا( 
الفقيه   27 زنقة   112 رقم  حي فر دة 
صالح  بن  الفقيه   23200 صالح  بن 

املغرب.
عنوانه)ا(  دعنون  مليكة  السيدة 
باها  ايت  شتوكة  تازروالت  زنقة 

87100 شتوكة ايت باها املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كومغار  مر م  السيدة 
تزنيت  الساح6  القصبات  دوار 

85002 تزنيت املغرب
السيدة بوشرة لحمامي عنوانه)ا( 
الفقيه   27 زنقة   112 رقم  حي فر دة 
صالح  بن  الفقيه   23200 صالح  بن 

املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتار خ 09 

مارس 2022 تحت رقم 92/2022.
454I

boss management accounting

 CHEBLI MULTI SERVICE
AGENCY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
 CHEBLI MULTI SERVICE

AGENCY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة 
املنطلق، تجزئة رقم 7 مرتي6 - 

93150 مرتي6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
31211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHEBLI : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.MULTI SERVICE AGENCY
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلداء والتحو 6 املالي
مصبنة.

تجزءة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مرتي6   7 رقم  تجزئة  املنطلق، 

93150 مرتي6 املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الشبلي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشبلي  ابراهيم  السيد 
باريس   75007 سيركوف  شارع   16

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الشبلي  ابراهيم  السيد 
باريس   75007 سيركوف  شارع   16

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 827.
455I

BACEGM

هاز بلونت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani

 Smiress ، 40000، Marrakech
maroc

هاز بلونت شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار القر ة 
2 ضيعة اللوح غمات - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123761

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
هاز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

بلونت.
غرض الشركة بإيجاز : منبت.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - غمات  اللوح  ضيعة   2 القر ة 

40000 مراكش املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حسناء  الكح6  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الكح6 حسناء عنوانه)ا( 
درب سالمة بلوك 1 زنقة 6 رقم 221 

س د 20000 البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الكح6 حسناء عنوانه)ا( 
درب سالمة بلوك 1 زنقة 6 رقم 221 

س د 20000 البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 3138.
456I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

MSM SERVICES
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
70000، العيون املغرب

MSM SERVICES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي الفتح 

ساحة الني6 رقم 62 - - العيون 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.26671
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مايلي: تم تفو ت 500 حصة من لدن 
حمديتي  السيد  لفائدة  ميارة  سيدح 
لدن  من  500 حصة  تفو ت  تم  بيدا 
حمديتي  السيد  لفائدة  اكجيج  مراد 

بيدا 
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وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 
بيدا  حمديتي  السيد  تعيين  مايلي: 

كمسيير وحيد للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 797/2022.
457I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

SOCIETE KHER CAR LAY
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
70000، العيون املغرب

SOCIETE KHER CAR LAY »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي الفتح 

شارع السمارة - - العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.7965

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
من  حصة   100 تفو ت  تم  مايلي: 
كر طة  الزهراء  فاطمة  السيدة  لدن 

لفائدة السيد اشمير سعيد 
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 
سعيد  اشمير  السيد  تعيين  مايلي: 

كمسيير وحيد للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 791/2022.
458I

CLEVDEEP CONSULTING

SIGMA COLLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLEVDEEP CONSULTING
عز ب الحاج قدوراقامة الفرج 

)هاجر( 57 الطابق 4 رقم 9 طنجة، 
90000، طنجة املغرب

SIGMA COLLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز ب الحاج 
قدورتجزئة الفرج هاجر 57 الطابق 

4 رقم 9 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125521
 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SIGMA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.COLLE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملالط  األسمنت  الصقات  وتسو ق 

رحادي الطبقة.
ز ب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 57 هاجر  الفرج  قدورتجزئة  الحاج 
طنجة   90000  -  9 رقم   4 الطابق 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : يونس  بوعصاب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوعصاب يونس عنوانه)ا( 
تجزئة صفيف زنقة رحمد زروق رقم 

94 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوعصاب يونس عنوانه)ا( 
تجزئة صفيف زنقة رحمد زروق رقم 

94 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251963.
459I

مكتب املحاسبة

TASSHILAT OUAZZINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب
TASSHILAT OUAZZINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 7 تجزئة 
األنباري حي الوحدة متجر رقم 4 - 

15000 الخميسات املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.29089

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2021 نونبر   10 في  املؤرخ 
شركة   TASSHILAT OUAZZINE
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
األنباري  تجزئة   7 اإلجتماعي  مقرها 
 15000  -  4 رقم  متجر  الوحدة  حي 
الألزمة  نتيجة  املغرب  الخميسات 

االقتصادية.
و عين:

و  واز ن  عبدهللا  السيد)ة( 
 15000 الخميسات  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  الخميسات 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة   7 وفي   2021 نونبر   10 بتار خ 
 -  4 رقم  متجر  الوحدة  حي  األنباري 

15000 الخميسات املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  بالخميسات  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 121.
460I

مكتب املحاسبة

LOUNA SHOPPING
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب
LOUNA SHOPPING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 120 
زنقة ربو بكر الصديق - 15000 

الخميسات املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.29215

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
50 حصة اجتماعية من فئة  تفو ت 
ايلي  السيد  من  للحصة  درهم  مائة 
ليفي لفائدة السيدة موصالي سكينة 
القانوني  الشك6  تغيير  ثم  لهدا  وتبعا 
املسؤولية  دات  شركة  الى  للشركة 
املحدودة بشر ك وحيد كما تم تأكيد 
كمسيرة  سكينة  موصالي  السيدة 

وحيدة للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  السابع:  رقم  بند 

مايلي: الحصص
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتار خ  بالخميسات  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 103.
461I

AGS CONSEIL

GENESIS INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 GENESIS INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
سار ة بن الزنعيم طابق 3 شقة 3 - 

20000 الدارالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

535285
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   01
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GENESIS INVESTISSEMENT

: املساهمة  بإيجاز  غرض الشركة 

في الشركات .

12 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 -  3 3 شقة  الزنعيم طابق  بن  سار ة 

20000 الدارالبيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بنهيمة  حبابة  خديجة  السيدة 

سيتيز  زنقة  ممرالكلف  عنوانه)ا( 

20000 الدارالبيماء املغرب.

السالوي  اسماعي6  احمد  السيد 

سيتيز  زنقة  ممرالكلف  عنوانه)ا( 

20000 الدارالبيماء املغرب.

السالوي  ياسين  محمد  السيد 

سيتيز  زنقة  ممرالكلف  عنوانه)ا( 

20000 الدارالبيماء املغرب.

السيدة عالية السالوي عنوانه)ا( 

 20000 سيتيز  زنقة  ممرالكلف 

الدارالبيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السالوي  اسماعي6  احمد  السيد 

سيتيز  زنقة  ممرالكلف  عنوانه)ا( 

20000 الدارالبيماء املغرب

السالوي  ياسين  محمد  السيد 

سيتيز  زنقة  ممرالكلف  عنوانه)ا( 

20000 الدارالبيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815830.

462I

MOGADOR CONSULTING

 SOLUTION AL AQABA
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

 SOLUTION AL AQABA
SERVICES »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: كراج رقم 
17-01 شارع باحنيني تجزئة تمنار - 

44000 الصو رة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.4701

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 10 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 AL AQABA من  الشركة  اسم  تغيير 
 SOLUTION الى   SERVICES CASH

AL AQABA SERVICES
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
رعمال  إضافة  الشركة:  نشاط  تغيير 
البريد   & البناء  ورعمال  متنوعة 

السريع ونق6 البمائع والطرود 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
باضافة  الشركة  نشاط  تغيير  ثم 
متنوعة  رعمال  التالية:  االنشطة 
ونق6  السريع  البريد  البناء&  ورعمال 

البمائع والطرود
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 AL AQABA ثم تغيير اسم الشركة من
 SOLUTION الى   SERVICES CASH

AL AQABA SERVICES
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصو رة بتار خ 18 مارس 

2022 تحت رقم 95.

463I

samcompta sarl au

CHOUFATI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
CHOUFATI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 118 بلوك 

ب حي كر و زواغة فاس - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. CHOUFATI
قرار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشر ك.
عنوان املقر االجتماعي : 118 بلوك 
 30000  - فاس  زواغة  كر و  حي  ب 

فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 CHOUFATI : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يشو  بن  جمال  السيد 
واد  املرجة   46 رقم  يوسف  تجزئة 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يشو  بن  جمال  السيد 
واد  املرجة   46 رقم  يوسف  تجزئة 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1564.
464I

مونيتيد

IFOULKI LUXE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

مونيتيد
شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12 
الطابق االر�سي مكتب رقم 2 تطوان 

، 93000، تطوان املغرب
IFOULKI LUXE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي حجر 
العروسة تطوان - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
31191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.IFOULKI LUXE
مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحلو ات.
عنوان املقر االجتماعي : حي حجر 
تطوان   93000  - تطوان  العروسة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 : الوردي  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوردي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( شارع جب6 ميشليفن زنقة 
تطوان   08 شقة   02 ط   34 رقم   06

93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الوردي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( شارع جب6 ميشليفن زنقة 
تطوان   08 شقة   02 ط   34 رقم   06

93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 806.
465I

G.MAO.CCF

STE ELITE NURSERY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE ELITE NURSERY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
العالي بنشقرون إقامة مكاتب ز نب 
الطابق 4 مكتب 26 فاس. شارع عبد 
العالي بنشقرون إقامة مكاتب ز نب 
الطابق 4 مكتب 26 فاس. 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ELITE NURSERY
غرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 
زراعة رو صيانة الحدائق و الطرق و 

الشوارع
و  املختلفة  األشغال  في  مقاول   -

البناء.
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
ز نب  مكاتب  إقامة  بنشقرون  العالي 
الطابق 4 مكتب 26 فاس. شارع عبد 
ز نب  مكاتب  إقامة  بنشقرون  العالي 
 30000 فاس.   26 مكتب   4 الطابق 

فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امز ان  عادل  السيد 
س  النرجس  ورغة  واد  زنقة   4 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امز ان  عادل  السيد 
س  النرجس  ورغة  واد  زنقة   4 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1338/22.
466I

EXPACT PARTNERS

SABMAD IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 201
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
SABMAD IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 إقامة 

رامي ٬ زنقة سبتة ، الطابق 2 ،رقم 8 
الدارالبيماء 20000 الدارالبيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537103
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SABMAD IMMO
التطو ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
إقامة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رامي ٬ زنقة سبتة ، الطابق 2 ،رقم 8 
الدارالبيماء   20000 الدارالبيماء 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : صالحي  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد نور الدين ريت باعالة : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا صالحي عنوانه)ا( 
الطابق  الجولف  مدينة  ي  س   352
 20000 كازا  بوسكورة  األر�سي 

الدارالبيماء املغرب.
باعالة  ريت  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا( 89 شارع عمر الخيام الدور 
الدارالبيماء   20000  14 شقة   3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا صالحي عنوانه)ا( 
الطابق  الجولف  مدينة  ي  س   352
 20000 كازا  بوسكورة  األر�سي 

الدارالبيماء املغرب
باعالة  ريت  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا( 89 شارع عمر الخيام الدور 
الدارالبيماء   20000  14 شقة   3

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 10566.
467I

GROUPE MOULOUDE BOUTENACHE

MOLEFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE MOULOUDE
BOUTENACHE

 RUE ABOU ALAAE AL ,57
 MAARI ، 90000، TANGER

MAROC
MOLEFA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 19 مكرر 

شارع عمر ابن خطاب رقم 21 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
64719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2014 ربر 6   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MOLEFA
التطو ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 19 مكرر 
 -  21 رقم  خطاب  ابن  عمر  شارع 

90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
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الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 3.500  : بوثنعاش  فيص6  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
بنصالح  حسن  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   6.500  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيص6 بوثنعاش عنوانه)ا( 
19 مكرر شارع عمر ابن خطاب رقم 

21 90000 طنجة املغرب.
بنصالح  حسن  محمد  السيد 
بوحرد  جميلة  شارع   31 عنوانه)ا( 

20000 الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيص6 بوثنعاش عنوانه)ا( 
19 مكرر شارع عمر ابن خطاب رقم 

21 90000 طنجة املغرب
بنصالح  حسن  محمد  السيد 
بوحرد  جميلة  شارع   31 عنوانه)ا( 

20000 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ربر 6   25 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2014 تحت رقم 131278.
468I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ZALAGH PNEUMATIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
ZALAGH PNEUMATIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الجديد الجماعة القرو ة عين 
شكاك صفرو - 31000 صفرو 

املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.2797

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ZALAGH PNEUMATIQUE
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
الجديد  الحي  اإلجتماعي  مقرها 
القرو ة عين شكاك صفرو  الجماعة 
 : ل  نتيجة  املغرب  صفرو   31000  -

توقف نشاط الشركة.
الحي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الجديد الجماعة القرو ة عين شكاك 

صفرو - 31000 صفرو املغرب. 
و عين:

السيد)ة( حميد بور د و عنوانه)ا( 
عين   195 رقم  فيال  البديع  حدائق 
املغرب  فاس   30000 فاس  الشقف 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 126.
469I

LK CONSULTING SARL

HAMDINORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
HAMDINORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
رم كلثوم رقم 80 - 93000 مرتي6 

املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.11821
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2019 شتنبر   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفو ت السيد )ة( محمد املحمدي 
رص6  من  اجتماعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( حنان 

املحمدي بتار خ 17 شتنبر 2019.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ركتوبر   15 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2019 تحت رقم 3249.
470I

OPUS COMPTA

GENERAL CONSTRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

OPUS COMPTA
 MANSOUR 3 RUE 51 N° 12
 BERNOUSSI CASABLANCA،

20600، CASABLANCA MAROC
GENERAL CONSTRAV شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بر ما روفيس رقم 105 شقة 16 
طابق 3 ملتقى شارع مصطفى 

املعاني و شارع 11 يناير - 20000 
الدار البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
529073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. GENERAL CONSTRAV
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 16 شقة   105 رقم  روفيس  بر ما 
طابق 3 ملتقى شارع مصطفى املعاني 
الدار   20000  - يناير   11 شارع  و 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خير الدين رحمون : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رحمون  الدين  خير  السيد 
 1384 رقم  الوفاق  تجزئة  عنوانه)ا( 

الشقة 9 00000 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رحمون  الدين  خير  السيد 
 1384 رقم  الوفاق  تجزئة  عنوانه)ا( 

الشقة 9 00000 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم 809059.
471I

fidusalim

FOJIBEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

FOJIBEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة 
اسماء مج 6 رقم 353 الطابق 2 

سيدي مومن الجديد - 20400 الدار 
البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 
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رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536173

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FOJIBEL
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكهربائية  املواد  جميع  وتوزيع  وبيع 

والصناعية وجميع رنواع املنتجات ؛
املواد  جميع  وتصدير  استيراد 
رنواع  وجميع  والصناعية  الكهربائية 

املنتجات.
التمديدات  ورعمال  تور دات 

الكهربائية ورعمال جميع املهن.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اللة اسماء مج 6 رقم 353 الطابق 2 
سيدي مومن الجديد - 20400 الدار 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الصالحي عبد هللا : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  عبد  الصالحي  السيد 
شارع  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
ادريس الحارثي ع 28 شقة 5 20400 

الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  عبد  الصالحي  السيد 
شارع  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
ادريس الحارثي ع 28 شقة 5 20400 

الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 536173.
472I

FINAUDIT

POLYCOMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص
FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
POLYCOMA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 51 زنقة 
144 حي موالي عبد هللا عين شق - 

20000 الدارالبيماء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.94271

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
معيزي  محمد  )ة(  السيد  تفو ت 
505 حصة اجتماعية من رص6 505 
عبدالهادي  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الخمير بتار خ 08 مارس 2022.
تفو ت السيد )ة( مينة النوري 20 
حصة اجتماعية من رص6 20 حصة 
لفائدة السيد )ة( عبدالهادي الخمير 

بتار خ 08 مارس 2022.
معيزي  محمد  )ة(  السيد  تفو ت 
420 حصة اجتماعية من رص6 420 
حصة لفائدة السيد )ة( عبد السالم 

تحيفة بتار خ 08 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818628.
473I

MA-LEX

 LA SOCIETE MAROCAINE
DE L’OUTSOURCING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MA-LEX
 AVENUE MLY ISMAIL RESD
 MLY ISMAIL 5EME ETG N19
 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19،
90000، TANGER MAROC

 LA SOCIETE MAROCAINE DE

L’OUTSOURCING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعي6 اقامة موالي 

اسماعي6 رقم 22 الطابق الخامس 
رقم 19 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125731
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SOCIETE MAROCAINE DE

. L’OUTSOURCING
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 
خدمات  من  وغيرها  الرقمية 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الجديدة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة  اسماعي6  موالي 
الخامس  الطابق   22 رقم  اسماعي6 
طنجة   90000  - طنجة   19 رقم 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50  : بولبن  امين  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
50 حصة   : السيدة شيماء شوق 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بولبن  امين  محمد  السيد 
رقم   35 زنقة  السواني  حي  عنوانه)ا( 

17 طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  شوق  شيماء  السيدة 
890 تجزئة القرو ين طر ق عين  رقم 

الشقف فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بولبن  امين  محمد  السيد 
رقم   35 زنقة  السواني  حي  عنوانه)ا( 

17 طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252168.
474I

ZIPIHUS

ZIPIHUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ZIPIHUS
145 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
ZIPIHUS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
منصور الدهبي اقامة مايسي6 

الطابق 6 رقم 73 طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ZIPIHUS
الهندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واالستشارات  والدعم  واالستشارات 

في املجال البحري والبري..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مايسي6  اقامة  الدهبي  منصور 
 90000  - طنجة   73 رقم   6 الطابق 

طنجة املغرب.
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رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

300 حصة   : نباني حسين  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسين  نباني  السيد 
 32000 الحسيمة  انزران  بير   18

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسين  نباني  السيد 
 32000 الحسيمة  انزران  بير   18

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252099.
475I

BUSINESS CENTER.COM

LEO AGRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيماء املغرب

LEO AGRO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
األبطال رقم 4 اكدال - 10090 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
158699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LEO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AGRO
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة باملغرب والخارج:
الزراعية  املناطق  وتشغي6  إدارة 
 ، الزراعية  الصناعة   ، )الزراعة 
املنتجات  تسو ق   ، الزراعية  األغذية 

الزراعية والنباتات( ؛
املنتجات  وتصدير  استيراد 
الزراعية  واملنتجات  واألسمدة 

والغذائية.
)حيازة  الزراعي  بالقطاع  النهوض 

واستئجار وتشغي6 املزارع(.
املدخالت  وتوزيع  تسو ق 
)البذور  الزراعية  واملنتجات 
ومنتجات   ، والتخصيب   ، والشتالت 
الصحة النباتية ، واملعدات الزراعية 
واملنتجات   ، والجافة  الطازجة 

الغذائية والحيوانية وغيرها( ؛
رعمال التكييف والتعبئة )محطة 

تبريد ، محطة تعبئة(.
 ، الفاكهة  زراعة   ، الزراعة 
 ، الحلوب  األبقار  تربية   ، املشات6 

املحاصي6 الحولية ؛
والشتالت  والبذور  الحبوب  تاجر 
والتربية  الكيماو ة  واملنتجات 

املختلطة للحيوانات املخزنة ؛
التربية وإنتاج املنتجات الحيوانية 

وتسمين الحيوانات ؛
استيراد وتصدير وتسو ق منتجات 

الثروة الحيوانية ؛
الحيوانية  املنتجات  تصنيع 
النح6  تربية  ومنتجات  العس6  مث6 

األخرى ؛
ونق6  واستغالل  وحيازة  رخذ 
االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنشطة ؛
املشاركة املباشرة رو غير املباشرة 

في ري عم6 رو مؤسسة رو شركة ؛
املحلية  األسواق  في  وبيع  إنتاج 

واستغالل جميع منتجات األرض.
وإنتاج  وتطو ر  ومعالجة  زراعة 
وتسو ق  البستنة  منتجات  جميع 
زراعة  وكذلك  البستنة  منتجات 

وتربية  الحمميات  وزراعة  األشجار 
الدواجن والخمروات املبكرة ؛

جميع  وتسو ق  وتصنيع  زراعة 
وجميع  والخمروات  الفاكهة  رنواع 
والنباتية  الزهر ة  الغذائية  املنتجات 

في املغرب وللتصدير ؛
واستيراد  وتسو ق  وبيع  شراء 
مث6  زراعي  غذائي  منتج  ري  وتصدير 
والشعير  )القمح  والحبوب  البذور 

والذرة( والبنجر ؛
املنتجات  لتصدير  الزراعي  العم6 

الزراعية واملعارك.
رو  الصناعي  والتشغي6  اإلدارة 

الزراعي ؛
املنتجات  وتوزيع  وشراء  إنتاج 

الزراعية في رسواق البيع بالجملة ؛
االستيراد والتصدير.

واملشاركة  املشاريع  جميع  دراسة 
والصناعية  التجار ة  األمور  كافة  في 
والعقار ة  املالية  واألوراق  واملالية 
املتعلقة بشك6 مباشر رو غير مباشر 
بهدف الشركة رو التي قد تسه6 توسع 

الشركة وتطو رها.
املعامالت  جميع   ، رعم  وبشك6 
وغير  واملنقولة  واملالية  التجار ة 
رو  مباشر  بشك6  املتعلقة  املنقولة 
بأحد   ، جزئًيا  رو  كلًيا   ، مباشر  غير 
األشياء املحددة رو بأي رشياء مماثلة 

رو مرتبطة..
عنوان املقر االجتماعي : 15 شارع 
 10090  - اكدال   4 رقم  األبطال 

الرباط املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : قر ون  ايوب  املهدي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
قر ون  ايوب  املهدي  السيد 
 6 رقم  ب  بلوك   11 قطاع  عنوانه)ا( 
 10090 الر اض  حي  التراجي6  زنقة 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
قر ون  ايوب  املهدي  السيد 
 6 رقم  ب  بلوك   11 قطاع  عنوانه)ا( 
 10090 الر اض  حي  التراجي6  زنقة 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 122997.
476I

bucof

STE EZITAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

bucof
 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 4 ، 42000، casablanca

maroc
STE EZITAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي جميلة 6 

شارع الجوالن عمارة رقم 76 الطابق 
3 - 20450 الدار البيماء املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.128181
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 دجنبر 2021 تم تحو 6 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  عمارة  الجوالن  شارع   6 »جميلة 
76 الطابق 3 - 20450 الدار البيماء 
املغرب« إلى »119 عبد املومن الطابق 
الثاني رقم 18 الدار البيماء - 20042 

الدار البيماء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

دجنبر 2021 تحت رقم 806185.
477I

afaqconseil

GOLD COIN
فسخ عقد تسيير حر ألص6 تجاري 

)األشخاص املعنو ون(
فسخ عقد تسيير حر ألص6 تجاري

GOLD COIN
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
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الكائن مقرها   GOLD COIN لشركة 
الكائنة  العمارة   : ب  االجتماعي 
بدر شارع  زنقة  زاو ة  املنارة  بمراكش 
مراكش   40000  - املتحدة  االمم 
 2018 دجنبر   31 في  املؤرخ  املغرب 

تقرر مايلي:
التسيير الحر لألص6   فسخ عقد 
التجاري الكائن ب : املنارة زاو ة زنقة 
بدر شارع االمم املتحدة كليز مراكش 
- 40000 مراكش املغرب ، املوقع من 
طرف شركة GOLD COIN : بصفتها 
شركة  و  التجاري  لألص6  مالكة 
بصفتها   L’TCHINE GESTION

مسيرة حرة.
478I

afaqconseil

GOLD COIN
عقد تسيير حر ألص6 تجاري )األشخاص 

املعنو ون(
عقد تسيير حر ألص6 تجاري

GOLD COIN
قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 GOLD رعطى   2022 مارس   16
التجاري  بالسج6  املسج6   COIN
بمراكش  التجار ة  باملحكمة   43405
التجاري  لألص6  الحر  التسيير  حق 
الكائن ب املنارة زاو ة زنقة بدر شارع 
 40000 االمم املتحدة كليز مراكش - 
ملدة   JECESE لفائدة  املغرب  مراكش 
2022 و  01 ربر 6  5 سنة تبتدئ من 
تنتهي في 31 مارس 2027 مقاب6 مبلغ 

شهري قيمته 60.000 درهم.
479I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

م بيش كونسبت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 310

 4EME ETG N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

م بيش كونسبت شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 
الال ياقوت طابق 5 - 20080 الدار 

البيماء املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.430065

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر ح6   2021 31 دجنبر  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ  كونسبت  بيش  م 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي 47 شارع الال ياقوت طابق 
املغرب  البيماء  الدار   20080  -  5

نتيجة ل : ح6 شركة.
 47 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 20080  -  5 طابق  ياقوت  الال  شارع 

الداربيماء املغرب. 
و عين:

عنوانه)ا(  و  بيش  مر م  السيد)ة( 
 20000 الصو رة  اكرض  بوزمة  دوار 
)ة(  كمصفي  املغرب  الصو رة 

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 813017.
480I

EUREXMA

UPLEARN INSTITUTE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
 UPLEARN INSTITUTE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 41 شارع 

الزرقطوني الطابق 7 رقم 37 - 
20000 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536939
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. UPLEARN INSTITUTE PRIVE
تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللغات الحديثة.
عنوان املقر االجتماعي : 41 شارع 
 -  37 رقم   7 الطابق  الزرقطوني 

20000 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة  السيدة خديجة ثمين : 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
50 حصة   : السيد علي البرنو�سي 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ثمين  خديجة  السيدة 
سيدي بنور 20000 الجديدة املغرب.
عنوانه)ا(  البرنو�سي  علي  السيد 
 20000 حمزة  إقامة  باستور  زنقة 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ثمين  خديجة  السيدة 
سيدي بنور 20000 الجديدة املغرب

عنوانه)ا(  البرنو�سي  علي  السيد 
 20000 حمزة  إقامة  باستور  زنقة 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818343.
481I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 MOROCCO ADVANCED
TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MOROCCO ADVANCED

TECHNOLOGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهدى شارع محمد بلفر ج جش 2 

عمارة 90 شقة 15 سيدي مومن - 

20000 الدار البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537205

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 MOROCCO ADVANCED

.TECHNOLOGY

التسليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2 جش  بلفر ج  محمد  شارع  الهدى 

 - مومن  سيدي   15 شقة   90 عمارة 

20000 الدار البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 50.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة يسرا الهرون : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهرون  يسرا  السيدة 
بوعزة  دار   158 بلوك   1 الرحمة 
البيماء  الدار   20000 النواصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهرون  يسرا  السيدة 
بوعزة  دار   158 بلوك   1 الرحمة 
البيماء  الدار   20000 النواصر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818437.
482I

FISCABEL

 SOCIETE MAROCAINE
TRAVAUX SPECIAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف6 التصفية

FISCABEL
 HAY ENNAHDA TIFLET ، 49

15100، TIFLET MAROC
 SOCIETE MAROCAINE

 TRAVAUX SPECIAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 79 

سانطوري الخميسات - 15000 
الخميسات املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.25757
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 مارس   02 في  املؤرخ 
 SOCIETE MAROCAINE ح6 
 TRAVAUX SPECIAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   50.000 ررسمالها 
سانطوري   79 اإلجتماعي  مقرها 
الخميسات   15000  - الخميسات 

لال  نتيجة لشر كة غير قادرة  املغرب 
ستمرار .

و عين:
و  باوعلي  محمد  السيد)ة( 
بانة  ابن  زنقة   109 عنوانه)ا( 
الخميسات   15000 الخميسات 

املغرب&gt; كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 79 وفي   2022 مارس   02 بتار خ 
 15000  - الحميسات  سانطور ني 

تيفلت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتار خ  بالخميسات  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 111.
483I

fidmbk

RITNA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16150، مشرع 

بلقصيري املغرب
RITNA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

275 حي الليمون - 16150 مشرع 
بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RITNA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TRANS
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين ونق6 السلع.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مشرع   16150  - الليمون  حي   275

بلقصيري املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 250  : العمر ة  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   250  : هنين  لبنا  السيدة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العمر ة  محمد  السيد 
16150 مشرع  275 حي الليمون  رقم 

بلقصيري املغرب.
رقم  عنوانه)ا(  هنين  لبنا  السيدة 
مشرع   16150 الليمون  حي   275

بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العمر ة  محمد  السيد 
16150 مشرع  275 حي الليمون  رقم 

بلقصيري املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

22 مارس 2022 تحت رقم 107.
484I

RADOUANE

ASSAKANE AL AFDAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RADOUANE
 HASSANIA I N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

ASSAKANE AL AFDAL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 طر ق 
احمد املجاطي اقامة جبال االلب 
الطابق االول رقم 8 املعر ف الدار 
البيماء - 20370 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537421
 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ASSAKANE AL AFDAL
التطو ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
والهندسة  البناء  رعمال  كافة 

املدنية )جميع املهن(.
بيع مواد البناء.
تأجير عقارات.

مقاول اعمال متنوعة.
التجارة.

االستيراد / التصدير..
عنوان املقر االجتماعي : 13 طر ق 
االلب  جبال  اقامة  املجاطي  احمد 
الدار  املعر ف   8 رقم  االول  الطابق 
البيماء  الدار   20370  - البيماء 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : مانة  ايت  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد هشام مفتاحي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين ايت مانة عنوانه)ا( 
طر ق  و  الخامس  محمد  شارع  زاو ة 
 20800 املحمدية  شينجو ت 

املحمدية املغرب.
عنوانه)ا(  مفتاحي  هشام  السيد 
16 طر ق البهتوري الطابق 4 منطقة 
غوتيير 20370 الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين ايت مانة عنوانه)ا( 
طر ق  و  الخامس  محمد  شارع  زاو ة 
شينجو ت 20800 املحمدية املغرب

عنوانه)ا(  مفتاحي  هشام  السيد 
16 طر ق البهتوري الطابق 4 منطقة 
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غوتيير 20370 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 10890.
485I

SMCDE

BT IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BT IMMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
الزرقطوني،الطابق1 رقم 3 الدار 
البيماء املغرب. - 20000 الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

510609
 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.IMMO
مستتمر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
عنوان املقر االجتماعي : 55 شارع 
الدار   3 رقم  الزرقطوني،الطابق1 
الدار   20000  - املغرب.  البيماء 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة سناء بوشاهي : 25 حصة 

بقيمة 2.500 درهم للحصة .
25 حصة   : السيدة وفاء بوشاهي 

بقيمة 2.500 درهم للحصة .

 25  : الطالب  رشيدة  السيدة 
حصة بقيمة 2.500 درهم للحصة .

السيد زكر اء بوشاهي : 25 حصة 
بقيمة 2.500 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوشاهي  زكر اء  السيد 
عين   52 رقم   20 زنقة   3 الفتح  حي 
الشق البيماء 20470 الدار البيماء 

املغرب.
عنوانه)ا(  بوشاهي  وفاء  السيدة 

فرنسا - - فرنسا.
عنوانه)ا(  بوشاهي  سناء  السيدة 

فرنسا - - فرنسا.
السيدة رشيدة الطالب عنوانه)ا( 

فرنسا - - فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رشيدة الطالب عنوانه)ا( 

فرنسا - - فرنسا
عنوانه)ا(  بوشاهي  زكر اء  السيد 
عين   52 رقم   20 زنقة   3 الفتح  حي 
الشق البيماء 20470 الدار البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يوليوز 2021 تحت رقم 786617.
486I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

س ن تكس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 310

 4EME ETG N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

س ن تكس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 86 شارع 
والد ز لن رقم 18 - 26202 الدار 

البيماء املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.115325
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2021 نونبر   12 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  تكس  ن  س  الوحيد  الشر ك 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
86 شارع والد ز لن  مقرها اإلجتماعي 
البيماء  الدار   26202  -  18 رقم 

املغرب نتيجة ل : ح6 شركة.
و حدد مقر التصفية ب 86 شارع 
الدار   26202  -  18 رقم  ز لن  والد 

البيماء املغرب. 
و عين:

و  بنيحيى  االله  عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( بوسكورة كولف سيتي فيال 
الدار   20000 الخمراء  املدينة   267
البيماء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم 808411.
487I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE CASBA BLANCA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

 SOCIETE CASBA BLANCA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الكرنة رقم 17 القصبة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
120823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.SOCIETE CASBA BLANCA SARL

-خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تأجير  بخدمات  مصحوبة  فندقية 
في  اإلفطار  مع  السكن  و  العقارات 
و  الخفيفة  الوجبات  و  الجيتس 

استئجار مالعب التخييم.
الترفيه مث6  رنواع  - تنظيم جميع 
املؤتمرات الرسمية و حفالت الزفاف 
له  ما  ك6  و  غيرها  و  امليالد  رعياد  و 
عالقة مباشرة رو غير مباشرة بالهدف 

املسطر رعاله..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 90000  - القصبة   17 رقم  الكرنة 

طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : عطوف  محمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 500  : الهيناتي  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عطوف  محمد   1- السيد 
 ROND POINT DE عنوانه)ا( 
 L’EUROPE 7 -HALLUIN 59250

HALLUIN 59250 فرنسا.
الهيناتي  ياسين   2- السيد 
عنوانه)ا( شارع الحسن الثاني عمارة 
 53 رقم  الثالث  الطابق  اإلسكندر ة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عطوف  محمد   1- السيد 
 HALLUIN ROND عنوانه)ا( 
 POINT DE L’EUROPE 7- 59250

HALLUIN 59250 فرنسا
الهيناتي  ياسين   2- السيد 
عنوانه)ا( شارع الحسن الثاني عمارة 
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 53 رقم  الثالث  الطابق  اإلسكندر ة 
90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ركتوبر   13 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2021 تحت رقم 246929.
488I

NABLA SASU

NABLA SASU
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

NABLA SASU
 Boulevard Anfa résidence 131

 azur 11ème étage bureau N
 11B, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
NABLA SASU شركة التوصية 

البسيطة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

رنفا اقامة رزور مكتب رقم 11 - 
20000 الدارالبيماء املغرب

تأسيس شركة التوصية البسيطة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

535119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
البسيطة  التوصية  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شك6 

البسيطة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NABLA SASU
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإعداد  وتطو ر  وتصدير  واستيراد 
وتخز ن  وتجهيز  وتصنيع  وإنتاج 
وتمثي6  وبيع  ومراقبة  وتعبئة 
األغذية  رنواع  وتوزيع جميع  وتسو ق 

واملنتجات الغذائية الزراعية؛
وتصدير  واستيراد  شراء   -  
وتصنيع  وإنتاج  وإعداد  وتطو ر 
وتجهيز وتخز ن وتعبئة ومراقبة وبيع 
رنواع  جميع  وتوزيع  وتسو ق  وتمثي6 
واملمافات  واألغذية  املشروبات 

الغذائية؛
املخاليط  رنواع  جميع  شراء   -

واستيرادها  الخام  واملواد  األولية 
وإعدادها  وتطو رها  وتصديرها 
وإنتاجها وتصنيعها وتجهيزها وتخز نها 
وتمثيلها  وبيعها  ومراقبتها  وتعبئتها 

وتسو قها وتوزيعها؛
املنتجات  رنواع  جميع  شراء   -  
وتصديرها  واستيرادها  النسيجية 
وإنتاجها  وإعدادها  وتطو رها 
وتصنيعها وتجهيزها وتخز نها وتعبئتها 
وتسو قها  وتمثيلها  وبيعها  ومراقبتها 

وتوزيعها؛
- منتجات اإلنترنت؛

املنتجات  رنواع  جميع  شراء   -
وتصديرها  واستيرادها  الغذائية  غير 
وإنتاجها  وإعدادها  وتطو رها 
وتصنيعها وتجهيزها وتخز نها وتعبئتها 
وتسو قها  وتمثيلها  وبيعها  ومراقبتها 

وتوزيعها؛
وتصدير  واستيراد  شراء   -  
وتخز ن  وتجهيز  وتصنيع  وإعداد 
وتوزيع  وتمثي6  وبيع  ومراقبة  وتعبئة 
التجمي6  مستحمرات  رنواع  جميع 

والنظافة؛
املواد  رنواع  جميع  شراء   -
واستيرادها  واملعدات  الكيميائية 
وتصنيعها  وإعدادها  وتصديرها 
ومراقبتها  وتعبئتها  وتخز نها  وتجهيزها 

وبيعها وتمثيلها وتوزيعها؛
 - شراء واستيراد وتصدير وتطو ر 
وتجهيز  وتصنيع  وإنتاج  وإعداد 
وتخز ن وتعبئة ومراقبة وبيع وتمثي6 
وتسو ق وتوزيع جميع رنواع املنتجات 

واألشياء واملواد ؛
- التجارة العامة؛

- شراء واستيراد وتصدير وإعداد 
وتعبئة  وتخز ن  وتجهيز  وتصنيع 
جميع  وتوزيع  وتمثي6  وبيع  ومراقبة 
واملنتجات  واللوازم  وامللحقات  املواد 
الغذائية  املتعلقة بمجاالت املكمالت 

ومنتجات التغذية واألداء الر ا�سي؛
- دراسة جميع البراءات والعالمات 
والعمليات  والنماذج  التجار ة 
والتراخيص اململوكة لها والبحث فيها 
بجميع  وحيازتها  وإيداعها  وإنشائها 
والتنازل  فيها  واملساهمة  رشكالها 
استغالل  وكذلك  واستغاللها،  عنها 

التجار ة  والعالمات  البراءات  جميع 
رو العالمات التجار ة العائدة ألطراف 
ثالثة كمرخص لها، واستغالالألسماء 
املسجلة واألسماء التجار ة، عمليات 
امللكية  حقوق  من  وغيرها  التصنيع 

الصناعية؛
جميع  وإنتاج  وبيع  شراء   -  
املنتجات رو املواد ذات املنشأ املغربي 
رو  التجاري  الطابع  ذات  األجنبي،  رو 
رو  الزراعي  رو  العقاري  رو  الصناعي 

الغذائي الزراعي؛
 - تحقيق جميع الخدمات املتعلقة 

باألنشطة املذكورة رعاله؛
 - تمثي6 جميع العالمات التجار ة 
مجاالت  جميع  في  والدولية  الوطنية 

النشاط ؛
طر ق  عن  املشاركة  -اكتساب   
املساهمة رو االندماج رو االرتباط رو 
شراء األسهم رو األسهم رو السندات 
غرض  لها  شركة  رو  شركة  ري  وفي 

مماث6 رو ذي صلة ؛
 - إنشاء رو اقتناء رو تأجير رو تأجير 
رو  تأجير  رو  إدارة ري عم6 تجاري  رو 
تركيب رو تشغي6 ري منشأة رو شهرة 
عم6  ورش  رو  مصانع  رو  مخازن  رو 
املحددة  األنشطة  من  بأي  تتعلق 

رعاله ؛
العمليات  جميع  رعم،  وبشك6   -  
وغير  واملنقولة  والصناعية  التجار ة 
املنقولة واملالية ذات الصلة املباشرة 
رو  الشركة  لغرض  املباشرة  غير  رو 
تطور  رو  تشجع  رو  تسه6  قد  التي 

امتدادها..
 131  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع رنفا اقامة رزور مكتب رقم 11 - 

20000 الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : العمراوي  بدر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العمراوي  بدر  السيد 
برستيجيا   ، سيتي  جولف  بوسكورة 

الدار   20000 ر   70 مبنى   ، ر ز دنس 
البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العمراوي  بدر  السيد 
برستيجيا   ، سيتي  جولف  بوسكورة 
الدار   20000 ر   70 مبنى   ، ر ز دنس 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم -.
489I

FLASH ECONOMIE

FINASTRA MOROCCO 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FINASTRA MOROCCO
ررسمالها:300.000,00 درهم

مقرها االجتماعي:زنيت ميلينيوم 
عمارة 01 تجزئة التوفيق سيدي 

معروف الدار البيماء
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

251235
املؤرخ  العام  الجمع  بمقت�سى 

بتار خ 01نونبر 2021 قرر ما يلي :
 Stéphane السيد  -استقالة 
Joseph Yvon NAKACH من مهامه 

كمسير
:السيدة  جديدة  مسيرة  -تعيين 
 Jennyfer Cynthia Fanny
POTAGE الحاملة لجواز السفر رقم 

18EH84646 ملدة غير محدودة
باإلجراءات  للقيام  الصالحيات 

القانونية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم8596.
490I

FLASH ECONOMIE

LENA WENDT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

 Ste LENA WENDT S.A.R.L AU
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العام  الجمع  محمر  بمقت�سى 
 2021/11/18 بتار خ  االستثنائي 
 LENA WENDT املسماة  للشركة 
مرحبا   7 عمارة  ب  االجتماعي  مقرها 
21 حي الداخلة اكادير، الذي  3 رقم 

قرر ما يلي : 
الح6 املبكر للشركة وفقا للقانون 

األسا�سي للشركة.
و ندت  لينا  سارة  السيدة  تعين 

كمصفي للشركة 
تحديد عنوان التصفية ب عمارة 
الداخلة  حي   21 رقم   3 مرحبا   7

اكادير.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم إجراء 
اكادير  التجار ة  باملحكمة  المبط 
 20 بتار خ   1077759 رقم  تحت 

دجنبر 2021
491I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE BRIDGELEC
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE BRIDGELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ررسمالها :100.000,00 درهم
مقرها االجتماعي:166 طر ق 

الطيران)طر ق املطار( الشقة رقم 2 
الطابق 2 حي الصناعي-اسفي

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
9667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ بتار خ 18 فبراير 2022 قرر :

 170 قوتي  محمد  السيد  -تفو ت 
يملكها  حصة   500 رص6  من  حصة 

للسيد رشيد قوتي
 170 قوتي  سعيد  السيد  تفو ت 
يملكها  حصة   500 رص6  من  حصة 

للسيد رشيد قوتي 
تم تحديد ررس مال الشركة عند 
إلى  مقسمة   ، درهم   100،000.00
درهم   100.00 بقيمة  حصة   1،000

لك6 منها ، مدفوعة بالكام6 ،
مرقمة من 1 إلى 1000 ومخصصة 

للشركاء في نسبة مساهماتهم ، وهي:
السيد سعيد قوتي يص6 الى 330 

حصة اجتماعية

السيد محمد قوتي يص6 إلى 330 
حصة اجتماعية

 340 إلى  السيد رشيد قوتي يص6 
حصة اجتماعية

املجموع 1،000 حصة اجتماعية 
للشركة  االجتماعي  املقر  -تحو 6 
من 166 طر ق الطيران)طر ق املطار( 
الشقة رقم 2 الطابق 2 حي الصناعي-

اسفي الى 10 
مكرر الحي اإلداري سبت اجزولة-

اسفي 
محمد  السيد  استقالة  -قبول 
قوتي  سعيد  السيد  تعيين  و  قوتي 
كمسيرين  قوتي  رشيد  السيد  و 

مشاركين ملدة غير محدودة 
-توسيع غرض الشركة على النحو 
التالي: النشاط املراد إضافته: - ُمن�سئ 
التركيبات   - الكهربائية  اللوحات 

الكهربائية
تحديث النظام األسا�سي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 247.
492I

FLASH ECONOMIE

YAQ SAKAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة
YAQ SAKAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

بررسمال 000 100 درهم
املقر اإلجتماعي: 128، زنقة العرعار 
طابق 2 مكتب رقم 6 الدار البيماء

السج6 التجاري: 537005
بتار خ  مبرم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
البيماء  بالدار  مارس2022   15
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملواصفات االتية 
YAQ SAKAN: الشركة تسمية

غرض الشركة: اإلنعاش العقاري 
و بناء جميع العقارات قصد البيع

زنقة   ،128 اإلجتماعي:  املقر 
الدار   6 رقم  2 مكتب  العرعار طابق 

البيماء
 100.000  : الشركة  :ررسمال 

درهم مقسم كالتالي 
حصة   1000 العالي:  عبد  يقيني 

بقيمة 100 درهم للحصة
السنة املالية: من 1 يناير حتى 31 

ديسمبر-
التسيير: يقيني عبد العالي الحام6 
 IM801815 رقم  الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
رجلها  من  التي  املدة   : 99 سنة 

تأسست الشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس2022 تحت رقم: 818274

493I

FLASH ECONOMIE

FINASTRA MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

FINASTRA MOROCCO
ررسمالها:300.000,00 درهم

مقرها االجتماعي:زنيت ميلينيوم 
عمارة 01 تجزئة التوفيق سيدي 

معروف الدار البيماء
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

251235
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ما  2021 قرر  نونبر   01 بتار خ  املؤرخ 

يلي
للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6   
 1 عمارة  ميلينيوم  زنيت  من 
 - معروف  سيدي  التوفيق  تجزئة 

الدارالبيماء املغرب إلى
شارع   5 الطابق   57 تجزئة  تاور   
 - الحسني  حي  انفا  كازا  ستريت  مان 

CFC الدارالبيماء
النظام  من   4 الفص6  تعدي6 

األسا�سي للشركة
و  األسا�سي  النظام  تحديث 
باإلجراءات  للقيام  الصالحيات 

القانونية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 9247
494I

FLASH ECONOMIE

SÉSAME DORÉ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sésame Doré
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها اإلجتماعي: 43 زنقة تامسنة 
حي الوفاق - خر بكة

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
7527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة
Sésame Doré:تسمية الشركة

رنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املخابز و صنع الحلو ات

43 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
تامسنة حي الوفاق - خر بكة

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة

 98.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسمة الى 100 حصة بقيمة 

980 درهم
حصة   50  : اصكام  خالد  السيد 

بقيمة 980 درهم للحصة
السيدة فاتحة بودالل : 50 حصة 

بقيمة 980 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  :األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء
 583 عنوانه  اصكام  خالد  السيد 

حي الفوسفاط بوانوار - خر بكة
عنوانها  بودالل  فاتحة  السيدة 
 - بوانوار   583 رقم  الفوسفاط  حي 

خر بكة
والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسيري الشركة
 583 عنوانه  اصكام  خالد  السيد 

حي الفوسفاط بوانوار - خر بكة
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بخر بكة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 131
495I

TECO GEST SARLAU

LOS BOCADILLIOS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC
LOS BOCADILLIOS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع محمد صدقي و شارع تونس - 
20220 الدار البيماء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.451043
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لباري  ابراهيم  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   2.500
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   2.500
سهي6 املهدي بتار خ 23 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 09 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 816930.
496I

MED ACCOUNTING sarl

 SOLU-ACT COMPANY SARL
))AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

MED ACCOUNTING sarl
 Rue El Harir, Résidence Jamila
n°18 ، 90010، TANGER MAROC

 SOLU-ACT COMPANY SARL
AU)( شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
 7 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الطابق  جميلة  إقامة  الحر ري  شارع 
طنجة   90000 طنجة   18 الرقم   7

املغرب 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125297
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
SOLU- : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.(ACT COMPANY SARL (AU
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 7 الطابق  جميلة  إقامة  الحر ري 
طنجة   90000 طنجة   18 الرقم 

املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بولعيش  ندى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بولعيش  ندى  السيدة 
شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين 

90000 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بولعيش  ندى  السيدة 
شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين 

90000 طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   09 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251761.
497I

BMC

CREDIBEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

BMC
زنقة فرحات حشاد ، الطابق األول 
، ا، الدار البيماء ، 20130، الدار 

البيماء املغرب
CREDIBEN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 24 زنقة 
جابر ابن حيان اقامة دانهي6 ب 
الطبق 2 املكتب رقم 32 البيماء 

املغرب 20000 الدارالبيماء املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.380775

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر ح6   2019 09 دجنبر  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   CREDIBEN الوحيد  الشر ك 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
جابر  زنقة   24 اإلجتماعي  مقرها 
الطبق  ب  دانهي6  اقامة  حيان  ابن 
املغرب  البيماء   32 رقم  املكتب   2
نتيجة  املغرب  الدارالبيماء   20000

ل : قلة الزبائن .
و حدد مقر التصفية ب 24 زنقة 
ب  دانهي6  اقامة  حيان  ابن  جابر 
البيماء   32 رقم  املكتب   2 الطبق 
املغرب 20000 الدارالبيماء املغرب. 

و عين:
السيد)ة( بنيس بثينة و عنوانه)ا( 
1 زنقة بشير االبراهيمي اقامة شرف 
الدارالبيماء   20 رقم   1 الطابق 
املغرب  الدارالبيماء   20000

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
24 زنقة جابر ابن حيان اقامة دانهي6 
ب الطبق 2 املكتب رقم 32 البيماء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

دجنبر 2019 تحت رقم 724675.
498I

ائتمانية الخبرة

 SOCIETE AGRICOLE
HAIMOUD ET FILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية الخبرة
49 زنقة املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب
 SOCIETE AGRICOLE HAIMOUD

ET FILS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
بوبكر جماعة اوالد فارس - 26050 

بن احمد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

1123
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SOCIETE AGRICOLE HAIMOUD

.ET FILS
تربية   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االبقار
- اعادة تصنيع الحليب.

عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 
 26050  - فارس  اوالد  جماعة  بوبكر 

بن احمد املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 99.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
330 حصة   : انس  السيد حيمود 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد حيمود حمزة : 330 حصة 
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بقيمة 100 درهم للحصة .
330 حصة   : امين  السيد حيمود 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حيمود انس عنوانه)ا( 19 
ممر جبران خلي6 جبران حي ياسمينة 

26100 برشيد املغرب.
السيد حيمود حمزة عنوانه)ا( 19 
ممر جبران خلي6 جبران حي ياسمينة 

26100 برشيد املغرب.
السيد حيمود امين عنوانه)ا( 19 
ممر جبران خلي6 جبران حي ياسمينة 

26100 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حيمود انس عنوانه)ا( 19 
ممر جبران خلي6 جبران حي ياسمينة 

26100 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احمد بتار خ 22 مارس 

2022 تحت رقم 11/22.
499I

دنيا صوجيم

CRYPTOFY SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

دنيا صوجيم
261 شارع عبد املومن الطابق 

األول رقم 3 الدارالبيماء ، 2022، 
الدارالبيماء املغرب

CRYPTOFY SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عبد املومن الدارالبيماء 2022 

الدرالبماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
535153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CRYPTOFY SARLAU
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االلكترونية  األدوات  جميع  وتصدير 
واصالح  شراء  و  بيع  املعلوماتية،  و 

جميع هده األدوات ..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2022 الدارالبيماء  املومن  عبد 

الدرالبماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : وليد  لبسابس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  وليد  لبسابس  السيد 
 ،1032 طر ق  القدس  تجزئة   ،8
 2022 الشق،الدارالبماء  عين 

الدارالبيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وليد  لبسابس  السيد 
 ،1032 طر ق  القدس  تجزئة   ،8
 2022 الشق،الدارالبماء  عين 

الدارالبماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815616.
500I

BUSINESS CENTER.COM

BELANA AGRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيماء املغرب
BELANA AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
األبطال رقم 4 ركدال - 10090 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
158697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BELANA AGRI
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة باملغرب والخارج:
إدارة واستغالل املجاالت الزراعية 
 ، الزراعية  الصناعة   ، )الزراعة 
املنتجات  تسو ق   ، الزراعية  األغذية 

الزراعية والنباتات( ؛
املنتجات  وتصدير  استيراد 
الزراعية  واملنتجات  واألسمدة 

والغذائية.
)حيازة  الزراعي  بالقطاع  النهوض 

واستئجار وتشغي6 املزارع(.
املدخالت  وتوزيع  تسو ق 
)البذور  الزراعية  واملنتجات 
ومنتجات   ، والتخصيب   ، والشتالت 
الصحة النباتية ، واملعدات الزراعية 
واملنتجات   ، والجافة  الطازجة 

الغذائية والحيوانية وغيرها( ؛
والتعبئة  التكييف  رعمال   ：

)محطة تبريد ، محطة تعبئة(.
 ، الفاكهة  زراعة   ، الزراعة 
 ، الحلوب  األبقار  تربية   ، املشات6 

املحاصي6 الحولية ؛
والشتالت  والبذور  الحبوب  تاجر 
والتربية  الكيماو ة  واملنتجات 

املختلطة للحيوانات املخزنة ؛
التربية وإنتاج املنتجات الحيوانية 

وتسمين الحيوانات ؛
وتسو ق  وتصدير  استيراد 

املنتجات الحيوانية.
الحيوانية  املنتجات  تصنيع 
النح6  تربية  ومنتجات  العس6  مث6 

األخرى ؛
ونق6  واستغالل  وحيازة  رخذ 
االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنشطة ؛
املشاركة املباشرة رو غير املباشرة 

في ري عم6 رو مؤسسة رو شركة ؛
املحلية  األسواق  في  وبيع  إنتاج 

واستغالل جميع منتجات األرض.
وإنتاج  وتطو ر  ومعالجة  زراعة 
وتسو ق  البستنة  منتجات  جميع 
زراعة  وكذلك  البستنة  منتجات 
وتربية  الحمميات  وزراعة  األشجار 

الدواجن والخمروات املبكرة ؛
جميع  وتسو ق  وتصنيع  زراعة   ：
وجميع  والخمروات  الفاكهة  رنواع 
والنباتية  الزهر ة  الغذائية  املنتجات 

في املغرب وللتصدير ؛
واستيراد  وتسو ق  وبيع  شراء 
مث6  زراعي  غذائي  منتج  ري  وتصدير 
والشعير  )القمح  والحبوب  البذور 

والذرة( والبنجر ؛
املنتجات  لتصدير  الزراعي  العم6 

الزراعية واملعارك.
رو  الصناعي  والتشغي6  اإلدارة 

الزراعي ؛
املنتجات  وتوزيع  وشراء  إنتاج 

الزراعية في رسواق البيع بالجملة ؛
： االستيراد والتصدير.

واملشاركة  املشاريع  جميع  دراسة 
والصناعية  التجار ة  األمور  كافة  في 
والعقار ة  املالية  واألوراق  واملالية 
املتعلقة بشك6 مباشر رو غير مباشر 
بهدف الشركة رو التي قد تسه6 توسع 

الشركة وتطو رها.
املعامالت  جميع   ، رعم  وبشك6 
وغير  واملنقولة  واملالية  التجار ة 
رو  مباشر  بشك6  املتعلقة  املنقولة 
بأحد   ، جزئًيا  رو  كلًيا   ، مباشر  غير 
األشياء املحددة رو بأي رشياء مماثلة 
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رو مرتبطة..
عنوان املقر االجتماعي : 15 شارع 
 10090  - ركدال   4 رقم  األبطال 

الرباط املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بلمامون  رنس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بلمامون  رنس  السيد 
عمارة ر شقة 7 إقامة جنان السوي�سي 
زنقة ضاية بلعربي السوي�سي 10090 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلمامون  رنس  السيد 
عمارة ر شقة 7 إقامة جنان السوي�سي 
زنقة ضاية بلعربي السوي�سي 10090 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 122996.
501I

BELGAZI ALI

 AL KHALIGE
INVESTISSEMENTS

إعالن متعدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 AL KHALIGE

INVESTISSEMENTS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 152 شارع 
محمد السادس - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.7405

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصص   200 با  التبرع  على  ملوافقة 
لي  احميدوش  زوهرة  السبدة  من 
احميدوش  يامينة  السيدة  فاءدة 
وإخطارها  نهائًيا  بها  االحتفاظ  تم   -  .
وإعفاء  صحيح  بشك6  للشركة 
 - رخرى.  إخطارات  ري  منها  األطراف 
الجمعية  في  تم قبولها كعمو جديد 
السيدة يمينة رحميدوش - استشهد 
رحميدوش.  شعيب  املرحوم  بوفاة 
يسج6   - للشركة  اإلداري  الشر ك 
التي  األسهم  الشرعيين  الورثة  باسم 
 / السيد  - عين  يملكها دي كوجوس. 
للشركة   

ً
وحيدا  

ً
مديرا بوجير  رشرف 

لفترة غير محدد. -
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من   16 و   13  -  7 الفصول  تعدي6 

النظام االءسل�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252138.
502I

BELGAZI ALI

SHAMAL ENTREPRISES
إعالن متعدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
SHAMAL ENTREPRISES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 152 شارع 

محمد السادس - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.7401
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
10 حصص  با  التبرع  على  املوافقة   -

لي  احميدوش  زوهرة  السبدة  من 
احميدوش  يامينة  السيدة  فاءدة 
وإخطارها  نهائًيا  بها  االحتفاظ  تم   -  .
وإعفاء  صحيح  بشك6  للشركة 
 - رخرى.  إخطارات  ري  منها  األطراف 
الجمعية  في  تم قبولها كعمو جديد 
السيدة يمينة رحميدوش - استشهد 
رحميدوش.  شعيب  املرحوم  بوفاة 
يسج6   - للشركة  اإلداري  الشر ك 
التي  األسهم  الشرعيين  الورثة  باسم 
 / السيد  - عين  يملكها دي كوجوس. 
للشركة   

ً
وحيدا  

ً
مديرا بوجير  رشرف 

لفترة غير محدد. -
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من   16 و   13  -  7 الفصول  تعدي6 

النظام االءسل�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252140.
503I

PACIOFIS

VANCII MINERALS RR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM
 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC
VANCII MINERALS RR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة شارع 
ادريس االكبر و شارع عالل بن عبد 
هللا اقامة مهداوي الطابق الثالت 

رقم 11 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

39041
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.VANCII MINERALS RR
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعادن.
زاو ة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عالل  شارع  و  االكبر  ادريس  شارع 
الطابق  مهداوي  اقامة  هللا  عبد  بن 
وجدة   60000  -  11 رقم  الثالت 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لين شانكزهو : 700 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
الحفيظ  عبد  شوكري  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   300  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شانكزهو  لين  السيد 
 2 رقم  عمارة  املنصور  ديار  اقامة 

الشقة 8 10000 الرباط املغرب.
الحفيظ  عبد  شوكري  السيد 
عنوانه)ا( حي القدس شارع بيت لحم 

رقم 21 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شانكزهو  لين  السيد 
 2 رقم  عمارة  املنصور  ديار  اقامة 

الشقة 8 10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 333.
504I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

شاكر تس خدمات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
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 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN
FES ، 30000، FES MAROC

شاكر تس خدمات شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
فياللة بلد ية قر ة با محمد تا ونا ت 

- 34050 تا ونا ت املغرب .
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.1263

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 فبراير   10 في  املؤرخ 
ذات  شركة  خدمات  تس  شاكر  ح6 
ررسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
قر ة  ية  بلد  فياللة  حي  اإلجتماعي 
34050 تا ونا ت   - تا ونا ت  با محمد 

املغرب نتيجة لعدم النشاط.
و عين:

السيد)ة( محمد شاكر و عنوانه)ا( 
ني  التا  الطابق  نسيم  اقامة   04 رقم 
تنان  ا  ء  الوفا  زنقة سانت مر نو حي 
فاس.   30000 فاس.  صفرو  طر ق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   2022 فبراير   10 بتار خ 
فياللة بلد ية قر ة با محمد تا ونا ت - 

34050 تا ونا ت املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 29/2022.
505I

FIVE STAR CONSULTING

RANOUN GESTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIVE STAR CONSULTING
 EL MARSA ، 70040،
LAAYOUNE MAROC

RANOUN GESTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 42 

 LAAYOUNE حي األم6 01 العيون

70040 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.RANOUN GESTION
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات في التسيير..
 42 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 LAAYOUNE العيون   01 األم6  حي 

70040 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العز ز بعايش : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بعايش  العز ز  عبد  السيد 
 01 األم6  حي   42 رقم  عنوانه)ا( 

العيون 70040 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بعايش  العز ز  عبد  السيد 
 01 األم6  حي   42 رقم  عنوانه)ا( 

العيون 70040 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 782/2022.
506I

STE GR2S TANGER SARL 

STE GR2S TANGER SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STE GR2S TANGER SARL
الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 
املروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 STE GR2S TANGER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 120 
مجمع كر مة 2 بين الطبقين رقم 1 

يسار - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GR2S TANGER SARL AU
الحراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  االلكنرونية  و  ة  املادية  املراقبة  و 

املرافبة عن بعد..
 120  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 1 رقم  الطبقين  بين   2 كر مة  مجمع 

يسار - 90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سكدالي  عادل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : سكدالي  عادل  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سكدالي  عادل  السيد 
مجموعة المحى فال فلوري عمارة 7 
طابق 4 رقم 15 طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سكدالي  عادل  السيد 
مجموعة المحى فال فلوري عمارة 7 
طابق 4 رقم 15 طنجة 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252158.
507I

FS

SOCIETE BOUZKURT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FS
رقم 27 زنقلة عالل بن عبد هللا ، 

52000، الرشيدية املغرب
SOCIETE BOUZKURT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 82 
تجزئة االخوة - 52000 الرشيدية 

املفرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

15789
 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. SOCIETE BOUZKURT
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة.
 82 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرشيدية   52000  - االخوة  تجزئة 

املفرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد امزوغ عبد الحفيظ : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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السيدة بن عمر حر ة : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحفيظ  عبد  امزوغ  السيد 
تاركة   47 رقم   13 زنقة  عنوانه)ا( 

الجديدة 52000 الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا(  حر ة  عمر  بن  السيدة 
 52000 االخوة  تجزئة   82 رقم 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحفيظ  عبد  امزوغ  السيد 
تاركة   47 رقم   13 زنقة  عنوانه)ا( 

الجديدة 52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 380.
508I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ECOLE CHARIOT D›OR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسمال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
ECOLE CHARIOT D›OR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 51، حي 
املسجد 51، حي املسجد 73000 

الداخلة املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.7633

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 مارس   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
من  ري  درهم«   4.900.000«
 5.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طر ق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 500.
509I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

QUIORO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسمال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

QUIORO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الوالء، حي الفيالت شارع الوالء، حي 

الفيالت 73000 الداخلة املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.9411

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 مارس   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
»7.990.000 درهم« ري من »10.000 
درهم«   8.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طر ق  عن 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 499.
510I

شركة غدان لالعمال ش.م.م م.و

شركة غدان لالعمال ش.م.م 
ش.و

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

شركة غدان لالعمال ش.م.م م.و
21 تجزئة اليمن 1 حي النسيم ، 

54010، خنيفرة املغرب
شركة غدان لالعمال ش.م.م ش.و 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�سي 21 تجزئة اليمن 1 حي 

النسيم - 54010 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

4273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

غدان لالعمال ش.م.م ش.و.

تحو 6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال. اشغال مختلفة. مح6 غس6 

السيارات.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حي   1 اليمن  تجزئة   21 االر�سي 

النسيم - 54010 خنيفرة املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حفيظ  غدان  السيد 

خنيفرة   54010 النسيم  اليمن1   21

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حفيظ  غدان  السيد 

54010 خنيفرة  1 النسيم  21 اليمن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 126.

511I

FIDUCOGEM

 AL KHIBRA
INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
رقم 5 عمارة 52 مكاتب اشرف شارع 
 FES ،30000 ، محمد السادس فاس

MAROC
 AL KHIBRA INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 48 
زنقة 26 باب السيفر عين هارون 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

71979
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KHIBRA INVESTISSEMENT
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة و البناء.
 48 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
هارون  عين  السيفر  باب   26 زنقة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
2.500 حصة   : امين  زنيتي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 2.500  : حمزة  مسكين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زنيتي امين عنوانه)ا( اقامة 
سندس زنقة 32 شارع طارق بن ز اد 

واد فاس 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  حمزة  مسكين  السيد 
بوفكران   83 رقم   1 املنزه  تجزئة 

50000 مكناس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زنيتي امين عنوانه)ا( اقامة 

سندس زنقة 32 شارع طارق بن ز اد 

واد فاس 30000 فاس املغرب

عنوانه)ا(  حمزة  مسكين  السيد 

بوفكران   83 رقم   1 املنزه  تجزئة 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1504.

512I

BRIQUETRIE TANGEROISE

CLINIC DRESS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

CLINIC DRESS MAROC

 Zone Industrielle Route de

 Tétouan Allée 1 N° 7 TANGER

بمكتب املراسلة »مغرب تنسيق« 

21 شارع الـمتنبـي طنجة، 90020، 

طنجـة الـمغرب

CLINIC DRESS MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

 Zone :وعنوان مقرها االجتماعي

 Industrielle Route de Tétouan

 Allée 1 N° 7 TANGER - 90070

طنجة الـمغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.5949

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 مارس 2022

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتميات  مع  للشركة 

مالءمة القانون األسا�سي للشركة مع 

ك6 تغييراته 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   03 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252049.

513I

FIDUCOGEM

TRADIS CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCOGEM
رقم 5 عمارة 52 مكاتب اشرف شارع 
 FES ،30000 ، محمد السادس فاس

MAROC
TRADIS CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املح6 

رقم 2 عمارة 180 تجزئة هبة طر ق 
مكناس - 30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.69567
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الطيبي محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1359.
514I

diva for you

ديفا فور يو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

diva for you
 7rue de fes immeuble tabet

 magasin 1 vn meknes meknes،
11000، meknes maroc

ديفا فور يو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
فاس عمارة تابت مح6 1 املدينة 
الجديدة مكناس 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
55505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ديفا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

فور يو.
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للحالقة والتجمي6.
زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
املدينة   1 مح6  تابت  عمارة  فاس 
مكناس   50000 مكناس  الجديدة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : كوثرالبوهالي  السيدة 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كوثرالبوهالي  السيدة 
املدينة  الصحرة1  قطاع   109

الجديدة 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كوثرالبوهالي  السيدة 
املدينة  الصحرة1  قطاع   109

الجديدة 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 749.
515I

distra conseils

 LA PYRAMIDE
BOULANGERIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 40000، مراكش املغرب

 LA PYRAMIDE BOULANGERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مح6 رقم 
26 عمارة ك باب نفيس 29 عزوز ة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PYRAMIDE BOULANGERIE
مخبزة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
صناعة  مطعم-  و  مقهى  وحلو ات- 

وبيع املثلجات
عنوان املقر االجتماعي : مح6 رقم 
29 عزوز ة  نفيس  باب  26 عمارة ك 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوبكر منير : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوبكر منير عنوانه)ا( تجزئة 
مراكش   258 رقم  الثاني  الحسن 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوبكر منير عنوانه)ا( تجزئة 
مراكش   258 رقم  الثاني  الحسن 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   03 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133504.
516I
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العبدالوي لالشغال املحاسبتية

ste idroua sarl au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

ste idroua sarl au شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي االم6 
رقم 246 تازة - 35000 تازة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.4711
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تغيير  تم   2022 فبراير   15 في  املؤرخ 
»-1مشتقات  من  الشركة  نشاط 

الزبدة والحليب )بائع بالجملة (
-2التغدية العامة

 » إلى »-1اشغال مختلفة او البناء
-2تاجر 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 123.
517I

Madin Tamwin

مدين تموين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Madin Tamwin
 Hay El Hassani 44 Rue Jbal El
 Aayachi ، 72000، Es-semara

Maroc
مدين تمو ن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني رقم 44 زنقة جب6 العيا�سي 
- 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
2257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ربر 6   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مدين   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

تمو ن.
الصناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغذائية و تمو ن املطاعم و املقاهي و 

الفناذق .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيا�سي  زنقة جب6   44 رقم  الحسني 

- 72000 السمارة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مدين  رمين  السيد 
 113 رقم  قنيطرة  ونقة  الوحدة  حي 

72000 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مدين  رمين  السيد 
 113 رقم  قنيطرة  ونقة  الوحدة  حي 

72000 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ربر 6   01 بتار خ  بالسمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 154/2021.
518I

FIDUBROU

 AL WISSAL AL AALAMIA
TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو ت حصص

FIDUBROU
 RES AL AMANE GH 22 IMM179

 APPT 10 1ER ETG AIN SEBAA
 CASABLANCA، 20253،
CASABLANCA MAROC

 AL WISSAL AL AALAMIA
TRADING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 70 مكرر 

زنقة سبو الشقة 19 اكدال - 
10090 الرباط املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.126453
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفو ت السيد )ة( عبد هللا املعمري 
اجتماعية  150 حصة  حميار  زهران 
من رص6 1.000 حصة لفائدة السيد 
 01 بتار خ  العميمي  الجلب6  عبد  )ة( 

يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ركتوبر   27 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2021 تحت رقم 118629.
519I

AFS MOROCCO

A.F.S MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

AFS MOROCCO
 Appt 4 Imm D Residence Al
 Yamama Secteur 9 Lot 20

Avenue Al Yazidi Hay Riyad-
Rabat، 12000، الرباط املغرب
A.F.S MOROCCO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 44، شارع 
فرنسا، الشقة 18، ركدال - 12000 

الرباط املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.92563
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2019 تم تحو 6  26 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ،18 الشقة  فرنسا،  شارع   ،44«
املغرب«  الرباط   12000  - ركدال 
إقامة   ، د  العمارة   ،4 »الشقة  إلى 
 ،20 التجزئة   ،  9 قطاع   ، اليمامة 

شارع اليزيدي، حي الر اض - 12100 
الرباط املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   04 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2019 تحت رقم 3459.
520I

NEW UNIVERSAL CENTRE PRIVE

CLOTH PLAZA POOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

CLOTH PLAZA POOL
 Rez de chaussée lot 161 rue 12
 n 4 mghougha ، 90000، tanger

maroc
CLOTH PLAZA POOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مغوغة 
161 زنقة 12 - 90000 طنجة 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
منشيد  عمر  )ة(  السيد  تفو ت 
500 حصة اجتماعية من رص6 500 
حصة لفائدة السيد )ة( محمد برادة 

بتار خ 07 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   16 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 113937.
521I

VENVAUKT

VENVAUKT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VENVAUKT
املثلث الذهبي املدخ6 ب شارع عالل 

الفا�سي رقم 15 ، 35000، تازة 
املغرب

VENVAUKT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
املثلث الذهبي املدخ6 ب شارع عالل 
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الفا�سي رقم 15 تازة - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

6453

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.VENVAUKT

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشار ة في التسو ق الرقمي وتطو ر 

تكنولوجيا املعلومات وإنتاج األفالم.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املثلث الذهبي املدخ6 ب شارع عالل 

تازة   35000  - تازة   15 رقم  الفا�سي 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف العزوزي عنوانه)ا( 

شارع  التمامن  عمارة  األدارسة 

تازة   35000 تازة   6 رقم  العينين  ماء 

املغرب.

عنوانه)ا(  بورشقة  مهدي  السيد 
تازة   35000 81 زنقة محمد الشاوي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف العزوزي عنوانه)ا( 

شارع  التمامن  عمارة  األدارسة 

تازة   35000 تازة   6 رقم  العينين  ماء 

املغرب

عنوانه)ا(  بورشقة  مهدي  السيد 
تازة   35000 81 زنقة محمد الشاوي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
522I

CABINET EL KHALIFA

SARATIS S.A.R.L.A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب
SARATIS S.A.R.L.A.U شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 

9 طر ق الجديدة الحي الصناعي 
ليساسفة الحي الحسني - 20232 

الدار البيماء املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.167431

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 دجنبر   28 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 SARATIS الوحيد  الشر ك  ذات 
ررسمالها  مبلغ   S.A.R.L.A.U
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي كلم 9 طر ق الجديدة الحي 
 - الحسني  الحي  ليساسفة  الصناعي 
20232 الدار البيماء املغرب نتيجة 

ل : عدم تحقيق غرض الشركة..
كلم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الصناعي  الحي  الجديدة  طر ق   9
 20232  - الحسني  الحي  ليساسفة 

الدار البيماء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( الهام لحلو و عنوانه)ا( 
الذئاب  عين  قمر  خليج  زنقة   51
املغرب  البيماء  الدار   20180

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 810849.
523I

CABINET EL KHALIFA

GUINTOMAR S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض ررسمال الشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب
GUINTOMAR S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 719 شارع 
موديبو كيتا - بولو - 20420 الدار 

البيماء املغرب .
خفض ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.78963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يناير   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  خفض 
»380.000 درهم« ري من »400.000 
درهم« إلى »20.000 درهم« عن طر ق 

: تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 813195.
524I

CABINET EL KHALIFA

MARHOLD S.A.R.L. .A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
خفض ررسمال الشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب
MARHOLD S.A.R.L. .A.U شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
عز ز بالل ماسينا سابقا - الطابق 
الخامس - املعارف - 20330 الدار 

البيماء املغرب .
خفض ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.207525

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 يناير   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  خفض 
»355.600 درهم« ري من »375.600 
درهم« إلى »20.000 درهم« عن طر ق 

: تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 813198.
525I

CABINET EL KHALIFA

INVEST TP S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض ررسمال الشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب
INVEST TP S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
كالفون - شارع عبد املومن - حي 

املستشفيات - 20360 الدار لبيماء 
املغرب.

خفض ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.158519
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يناير   24 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  ررسمال  خفض 
من  ري  درهم«   1.275.000« قدره 
 25.000« إلى  درهم«   1.300.000«
عدد  تخفيض   : طر ق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 813197.
526I

CABINET EL KHALIFA

COMATEP S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض ررسمال الشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 
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الدار البيماء املغرب
COMATEP S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 - 
شارع ابراهيم الروداني رقم 12 

- املعارف - 20250 الدار البيماء 
املغرب .

خفض ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.158429
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يناير   25 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  ررسمال  خفض 
من  ري  درهم«   2.290.000« قدره 
 110.000« إلى  درهم«   2.400.000«
عدد  تخفيض   : طر ق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 813196.
527I

CABINET EL KHALIFA

PROMOHOLD S.A.R.L. A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
خفض ررسمال الشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب
 PROMOHOLD S.A.R.L. A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع عبد املومن و سومية اقامة 
شهرزاد 3 الطابق الخامس رقم 

22 بامليي - 20042 الدار البيماء 
املغرب .

خفض ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.269177
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 يناير   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  خفض 
 20.000« من  ري  درهم«   10.000«
عن  درهم«   10.000« إلى  درهم« 

طر ق : تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815702.
528I

CABINET EL KHALIFA

AFAKIA S.A.R.L. A.U
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب
AFAKIA S.A.R.L. A.U »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: طر ق 
107 شارع ره6 الغالم سيدي 

برنو�سي - 20603 الدار البيماء 
املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.171013
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 فبراير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفو ت الحصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  القانوني  الشك6  تغيير 

شركة ذات مسؤولية محدودة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي  النظام  اعتماد 

بشكلها الجديد
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
في  محدد  الشركة  ررسمال  مبلغ 
100 حصة  إلى  10000 درهم مقسم 
للحصة مقسمة  100 درهم  فئة  من 
حكيمة  للسيدة  حصة   50 من 
السنتي�سي و 50 اخرى للسيدة الهام 

لحلو 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815356.
529I

CABINET EL KHALIFA

MARHOLD S.A.R.L. .A.U
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب
MARHOLD S.A.R.L. .A.U »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر ك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 11 زنقة 
عز ز بالل ماسينا سابقا - الطابق 
الخامس - املعارف - 20330 الدار 

البيماء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.207525

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفو ت الحصص
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي: 
 Charles DANAN - استقالة السيد 

من منصبه كمتصرف،
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد املختار منصوري كمسير 

جديد للشركة،
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
في  محدد  الشركة  ررسمال  مبلغ 

20000 درهم 
على  ينص  الذي   :35 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد املختار منصوري 

كمسير جديد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817917.
530I

CABINET EL KHALIFA

COMATEP S.A.R.L
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب

COMATEP S.A.R.L »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 332 

شارع ابراهيم الروداني - الرقم 12 

- املعار ف - 20330 الدار البيماء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.158429

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفو ت الحصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 Charles DANAN - استقالة السيد 

من منصبه كمتصرف،

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد املختار منصوري كمسير 

جديد للشركة،

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

في  محدد  الشركة  ررسمال  مبلغ 

11000 درهم 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: تعيين السيد املختار منصوري 

كمسير جديد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817919.

531I

األستاذة رمينة ميموني موثقة

RH ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األستاذة رمينة ميموني موثقة

شارع الزرقطوني عمارة السعادة ر 

الطابق األول شقة رقم 1 ، 60000، 

وجدة املغرب
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RH ISKANE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 18 زنقة 
بور سعيد الطابق الثاني الشقة رقم 

5، 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

38873
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة
الشركة  تسمية   .RH ISKANE
بمختصر  االقتماء  عند  متبوعة 

تسميتها
غرض الشركة بإيجاز : مجزئ

بيعها،  عقارات،  و  ررا�سي  شراء 
تقسيمها و تبادلها، و بوجه رعم جميع 
املنقولة  التجار ة،  املالية،  املعامالت 
مباشر  بشك6  املتعلقة  العقار ة  رو 
رو غير مباشر بغرض الشركة و التي 

تساهم في تطو رها.
18 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
بور سعيد الطابق الثاني الشقة رقم 

5 وجدة ،60000 املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة. 
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
250 حصة   : السيد لكناني رحال 

بقيمة 100 درهم للحصة -
السيد حساني العيد : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة -
 250  : مصطفى  برحيلي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة -
 : رحميدة  بن  العامري  السيد   -
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء.
السيد لكناني رحال عنوانه : زنقة 
 60000 وجدة   18 رقم  سعيد  بور 

املغرب
 : عنوانه  العيد  حساني  السيد 

 60000 وجدة   17 رقم  تافنة  زنقة 
املغرب

 : عنوانه  برحيلي مصطفى  السيد 
31 وجدة  حي القدس شارع غزة رقم 

60000 املغرب
رحميدة  بن  العامري  السيد 
عنوانه : حي املسيرة زنقة ربو ظبي رقم 

23 وجدة 60000 املغرب
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

ومواطن مسيري الشركة
السيد لكناني رحال عنوانه : زنقة 
 60000 وجدة   18 رقم  سعيد  بور 

املغرب 
 : عنوانه  العيد  حساني  السيد 
 60000 وجدة   17 رقم  تافنة  زنقة 

املغرب
 : عنوانه  برحيلي مصطفى  السيد 
31 وجدة  حي القدس شارع غزة رقم 

60000 املغرب
رحميدة  بن  العامري  السيد 
عنوانه : حي املسيرة زنقة ربو ظبي رقم 

23 وجدة 60000 املغرب
التسيير:

السادة  طرف  من  الشركة  تسير 
 ، العيد  حساني   ، رحال  لكناني 
بن  العامري   ، مصطفى  برحيلي 
رحميدة لفترة غير محدودة، و تعتمد 
على توقيعات ثالث مسيرين من رص6 
لفترة  و  الصالحيات  جميع  مع  رربعة 

غير محدودة.
السنة االجتماعية:

من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   01 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 130
532I

ديوان الخدمات

LGHYAYTA SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

LGHYAYTA SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
الفقرة البوعتالو ين جماعة بير 

الطالب تكنة - 16000 سيدي قاسم 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
28981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LGHYAYTA SERVICES
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  الغذائية-بيع  املنتجات 

الفالحية .
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بير  جماعة  البوعتالو ين  الفقرة 
الطالب تكنة - 16000 سيدي قاسم 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : امحمد  قر فة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امحمد  قر فة  السيد 
39 16000 سيدي  حي الصناعي رقم 

قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امحمد  قر فة  السيد 
39 16000 سيدي  حي الصناعي رقم 

قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتار خ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 
ركتوبر 2021 تحت رقم 278.

533I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 CAFE RESTAURANT
 PATISSERIE ALKHAYRAE

SAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 CAFE RESTAURANT PATISSERIE
ALKHAYRAE SAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 41 
شارع محمد الزرقطوني بودنيب - 

52000 الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

15773
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 RESTAURANT PATISSERIE

.ALKHAYRAE SAL
قهوة-   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم - بيع الحالو ات.
 41 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بودنيب  الزرقطوني  محمد  شارع 

52000 الراشيدية املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  القباس  خالد  السيد 
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بودنيب 52000 الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا(  عز ز  سليمان  السيد 
الرشيدية 52000 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  القباس  خالد  السيد 

بودنيب 52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

رقم -.
534I

BUSINESS CENTER.COM

 BUSINESS SOLUTIONS
LINK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيماء املغرب

 BUSINESS SOLUTIONS LINK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
املومن رقم 236، شارع باسكي، 

اقامة ف8، طابق 2 مكتب رقم 6 - 
20260 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537505
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BUSINESS SOLUTIONS LINK
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:
• تقنيات املعلومات الجديدة

• خدمات وهندسة الحاسبات
• تدقيق ودراسة وتصميم وتكام6 
تقنيات  مجال  في  ح6  ري  وتنفيذ 

املعلومات واالتصاالت الجديدة.
في  سواء   ، خدمات  تقديم  ري   •
بأي  تتعلق   ، الخارج  في  رو  املغرب 
ح6 و / رو نظام في مجال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت الجديدة.
ري  وتسو ق  وتصدير  استيراد   •
فنية  معرفة  رو  معدات  رو  منتج 
املذكورة  األنشطة  بأحد  مرتبطة 

رعاله.
العمليات  جميع   ، رعم  وبشك6   
املتعلقة بشك6 مباشر رو غير مباشر 
بهدف الشركة رو التي من املحتم6 رن 
تعزز مصالحها ، بما في ذلك املشاركة 
في جميع رشكالها في جميع العمليات 
لها  التي  الشركات  رو  التعهدات  رو 

غرض مماث6 رو ثانوي رو مساعد..
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
املومن رقم 236، شارع باسكي، اقامة 
ف8، طابق 2 مكتب رقم 6 - 20260 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 600  : الصالحي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة ر م القرطبي : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الصالحي  خالد  السيد 
سيدي   31 رقم  االدارسة  تجزئة 
البيماء  الدار   20000 معروف 

املغرب.
عنوانه)ا(  القرطبي  ر م  السيدة 
 233 فيال  رسور  كولف  كاليفورنيا 
 20260 بوسكورة  الخمراء  املدينة 

الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الصالحي  خالد  السيد 
سيدي   31 رقم  االدارسة  تجزئة 
البيماء  الدار   20000 معروف 

املغرب
عنوانه)ا(  القرطبي  ر م  السيدة 
 233 فيال  رسور  كولف  كاليفورنيا 

 20260 بوسكورة  الخمراء  املدينة 
الدار البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818665.
535I

CABINET EL KHALIFA

INVEST TP S.A.R.L
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب
INVEST TP S.A.R.L »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 3 زنقة 
كافاالن -شارع عبد املومن - حي 
املستشفيات - 20360 الدار 

البيماء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.158519

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفو ت الحصص
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 Charles DANAN - استقالة السيد 

من منصبه كمتصرف،
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد املختار منصوري كمسير 

جديد للشركة،
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
في  محدد  الشركة  ررسمال  مبلغ 

25000 درهم 
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد املختار منصوري 

كمسير جديد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817953.
536I

CABINET EL KHALIFA

EMICARB S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب

EMICARB S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 

ايت اور ر شارع موالي يوسف - 

20100 الدار البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.EMICARB S.A.R.L
حلول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كفاءة الطاقة

تصميم وتطو ر النظام اآللي

 االستيراد والتصدير

جميع  على  الخدمات  تقديم   

اشكالها

السلع،  تسو ق   ، الشراء   ، البيع 

الخ ...
03 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 - يوسف  موالي  شارع  اور ر  ايت 

20100 الدار البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : العلى  ربو  نجيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : ثابت  ابن  معاد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نجيب ربو العلى عنوانه)ا( 
 1 ب  عمارة  األندلس  ر اض  تجزئة 
 20470 الشق  عين   6 شقة   2 طابق 

الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  ثابت  ابن  معاد  السيد 
501 شارع الجيش  املنزه شقة  عمارة 

امللكي 80003 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نجيب ربو العلى عنوانه)ا( 
 1 ب  عمارة  األندلس  ر اض  تجزئة 
 20470 الشق  عين   6 شقة   2 طابق 

الدار البيماء املغرب
عنوانه)ا(  ثابت  ابن  معاد  السيد 
501 شارع الجيش  املنزه شقة  عمارة 
امللكي 80003 الدار البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818135.
537I

CABINET EL KHALIFA

PROMOHOLD S.A.R.L. .A.U
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب
 PROMOHOLD S.A.R.L. .A.U
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: تقاطع 
شارع عبد املومن و سومية اقامة 
شهرزاد 3 الطابق الخامس رقم 

22 بامليي - 20042 الدار البيماء 
املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.269177
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 فبراير   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفو ت الحصص
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 Charles DANAN - استقالة السيد 
من منصبه كمتصرف،

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد املختار منصوري كمسير 

جديد للشركة،
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
في  محدد  الشركة  ررسمال  مبلغ 

10000 درهم 
على  ينص  الذي   :35 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد املختار منصوري 

كمسير جديد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817915.
538I

CABINET EL KHALIFA

.GUINTOMAR S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب
GUINTOMAR S.A.R.L. شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
عز ز بالل ماسينا سابقا - الطابق 
الخامس - املعارف 11 زنقة عز ز 

بالل ماسينا سابقا - الطابق 
الخامس - املعارف 20330 الدار 

البيماء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.78963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 فبراير   25 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

منصوري املختار كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817916.
539I

CABINET EL KHALIFA

 GENERALE ROUTIERE
 MANAGEMENT S.A.R.L.

A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 20100، 

الدار البيماء املغرب
 GENERALE ROUTIERE

 MANAGEMENT S.A.R.L. A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
عز ز بالل ماسينا سابقا - الطابق 
الخامس - املعارف 11 زنقة عز ز 

بالل ماسينا سابقا - الطابق 
الخامس - املعارف 20330 الدار 

البيماء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.211725

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2022 فبراير   28 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

منصوري املختار كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817918.
540I

LE LEGALISTE

ZAHRI TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

ZAHRI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 271، زنقة 

17 شارع املقاومة حسنيه 1 العالية 

- 28810 املحمدية املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

. 15615

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

ح6  تقرر   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 ZAHRI TRANS الوحيد  الشر ك 

درهم   100.000 ررسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي 271، زنقة 

17 شارع املقاومة حسنيه 1 العالية - 

28810 املحمدية املغرب نتيجة ل : -.

 ،271 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 1 حسنيه  املقاومة  شارع   17 زنقة 

العالية - 28810 املحمدية املغرب. 

و عين:

و  زهري  اإلله  عبد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي السالم الفرح م س 91 

 20000 اآللفة   04 شقة   200 عمارة 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيماء  الدار 

للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
271، زنقة 17 شارع املقاومة حسنيه 

1 العالية املحمدية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتار خ 15 مارس 

2022 تحت رقم 531.

541I

sofoget

BATEX ENGINEERING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
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BATEX ENGINEERING شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

عمارة تازي سعود شارع سعيد 
داودي و زنقة مصر مح6 رقم 1 

14000 القنيطرة املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.42313

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة( حبيبة جعفري  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( عادل 

زروال بتار خ 07 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم 90771.
542I

sofoget

BATEX ENGINEERING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
BATEX ENGINEERING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
عمارة تازي سعود شارع سعيد 

داودي و زنقة مصر مح6 رقم 1 - 
14000 القنيطرة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.42313

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2022 مارس   07 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( زروال 

عادل كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم 90771.
543I

sofoget

AMRI GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
AMRI GARDIENNAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

عين سبع ملخاليف - 14000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
64661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMRI : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.GARDIENNAGE
غرض الشركة بإيجاز : حراسة.

عنوان املقر االجتماعي : القنيطرة 
 14000  - ملخاليف  سبع  عين 

القنيطرة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 250  : شانا  الدين  شرف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : عميمر  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة سكينة شانا : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : شانا  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : شانا  الدين  شرف  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 250  : عميمر  فاطمة  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
السيدة سكينة شانا : 250 بقيمة 

100 درهم.
 250  : شانا  املصطفى  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شانا  الدين  شرف  السيد 
عنوانه)ا( القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب.
عنوانه)ا(  فاطمة عميمر  السيدة 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  شانا  سكينة  السيدة 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  شانا  املصطفى  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
شانا  الدين  شرف  السيد 
عنوانه)ا( القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 21 مارس 

2022 تحت رقم 90795.
544I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

DAR AHL LMAALEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
DAR AHL LMAALEM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عز ز بالل الطابق 2 رقم 3 املعار ف 

- 0 البيماء املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.449441

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   DAR AHL LMAALEM
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
مقرها اإلجتماعي 67 زنقة عز ز بالل 
الطابق 2 رقم 3 املعار ف - 0 البيماء 
املغرب نتيجة ل : االزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب 67 زنقة 
عز ز بالل الطابق 2 رقم 3 املعار ف - 

0 البيماء املغرب. 
و عين:

و  الخوضة  رشيد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 25 تجزئة كنزة كالفورنيا 0 
البيماء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818339.
545I

AM FINANCE

AM FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM FINANCE
10، شارع الحر ة، الطابق رقم 
3، شقة رقم 5، الدار البيماء ، 
20000، الدار البيماء املغرب
AM FINANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10، شارع 
الحر ة، الطابق رقم 3، شقة رقم 
5، الدار البيماء - 20000 الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

521627
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ركتوبر   01
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FINANCE

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محاسبة

القانونية  االستشارات  شركة   -

املتعلقة  التنظيمية  و  املالية  و 

بالشركات

- دعم منح التمو 6 البنكي..

 ،10  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شقة   ،3 رقم  الطابق  الحر ة،  شارع 

رقم 5، الدار البيماء - 20000 الدار 

البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

العمراني  الحسني  رمين  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العمراني  الحسني  رمين  السيد 

زنقة  سلمى  إقامة   13 عنوانه)ا( 

فاس  بدر  حي  الهارو�سي  التهامي 

20000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العمراني  الحسني  رمين  السيد 

زنقة  سلمى  إقامة   13 عنوانه)ا( 

فاس  بدر  حي  الهارو�سي  التهامي 

20000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

نونبر 2021 تحت رقم 38384.

546I

KBH CONSULTING

JAWHAR ALUM
إعالن متعدد القرارات

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،
30000، FES MAROC

JAWHAR ALUM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طر ق عين 
سمن إقامة إخالص III عمارة 1 رقم 

7 فاس - 30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.27965

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 فبراير   10 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
التي  الشركة  حصص  جميع  بيع 
جوهر،  العلي  عبد  السادة  يمتلكها 
إلى  جوهر  الحق  عبد  و  جوهر  اكرم 

السيد محمد املفلح
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشك6  تغيير 
إلى  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر ك وحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
استقالة املسيرين السادة عبد العلي 
الحق  عبد  و  جوهر  اكرم  جوهر، 
جوهر وإعطائهم إبراء تام، نهائي وغير 
محمد  السيد  وتعيين  لإللغاء  قاب6 

املفلح كمسير جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ررس مال الشركة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   09 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1260.
547I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

M N.01
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 ETUDE MAITRE AZZOUZ

BAZZAOUI
 AV SAYED KOTB ANGLE

 SHIKOVSKI RES JOUBA B
ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 

)املغرب(
M N.01 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

البرانص عمارة رقم 7 امللك املسمى 
دينا 155 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125595
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نونبر   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.N.01
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسمى  امللك   7 رقم  عمارة  البرانص 

دينا 155 - 90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 20  : الشنتوفي  املبارك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
25 حصة   : الشنتوفي  نوح  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
25 حصة   : السيد هود الشنتوفي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 25  : الشنتوفي  جناة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة سمية العزوزي : 5 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املبارك الشنتوفي عنوانه)ا( 
حومة  زايو  شارع  الزربوح  خندق 

 93000  4 رقم  الشنتوف  دار  املقابر 
تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  الشنتوفي  نوح  السيد 
حومة  زايو  شارع  الزربوح  خندق 
 93000  4 رقم  الشنتوف  دار  املقابر 

تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  الشنتوفي  هود  السيد 
حومة  زايو  شارع  الزربوح  خندق 
 93000  4 رقم  الشنتوف  دار  املقابر 

تطوان املغرب.
السيدة جناة الشنتوفي عنوانه)ا( 
حومة  زايو  شارع  الزربوح  خندق 
 93000  4 رقم  الشنتوف  دار  املقابر 

تطوان املغرب.
السيدة سمية العزوزي عنوانه)ا( 
حي سيدي بوحاجة زنقة 47 رقم 38 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املبارك الشنتوفي عنوانه)ا( 
حومة  زايو  شارع  الزربوح  خندق 
 93000  4 رقم  الشنتوف  دار  املقابر 

تطوان تطوان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2519.
548I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

R.MADRID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 ETUDE MAITRE AZZOUZ

BAZZAOUI
 AV SAYED KOTB ANGLE

 SHIKOVSKI RES JOUBA B
ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 

)املغرب(
R.MADRID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طر ق 

الركايع قيسار ة الدباغ الطابق االول 
رقم 81 امللك املسمى ياسمينة 81 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125533
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   18
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.R.MADRID
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
طر ق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الركايع قيسار ة الدباغ الطابق االول 
 -  81 ياسمينة  املسمى  امللك   81 رقم 

90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 33  : رامو  املغيث  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
سليمان  بن  الرحمن  عبد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   33  : االندل�سي 

درهم للحصة .
 34  : البغي6  ماهر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد املغيث رامو عنوانه)ا( 
طنجة   90000 الحر ة  زنقة   10

املغرب.
سليمان  بن  الرحمن  عبد  السيد 
 90000 طنجة  عنوانه)ا(  االندل�سي 

طنجة املغرب.
البغي6  ماهر  محمد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الدوكة زنقة اليرموك 

رقم 19 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد املغيث رامو عنوانه)ا( 
طنجة   90000 الحر ة  زنقة   10

املغرب
سليمان  بن  الرحمن  عبد  السيد 
 90000 طنجة  عنوانه)ا(  االندل�سي 

طنجة املغرب
البغي6  ماهر  محمد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الدوكة زنقة اليرموك 

رقم 19 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2459.
549I

cofiber sarl

KH-CONSTRUCTION شركة
إعالن متعدد القرارات

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
 KH-CONSTRUCTION شركة
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
الحسن 1 شقة رقم 6 تجزئة بالد 
هنور - 63050 السعيدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.7289
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 مارس   07 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 (50( خالد  جوهري  السيد  وهب 
حصة ألخيه جوهري محمد ، اثر ذلك 
لررسمال  املكونة  الحصص  رصبحت 
 50 خالد:  . جوهري   : كاآلتي  الشركة 
حصة   50 محمد:  جوهري  حصة. 

املجموع : 100 حصة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
السيد  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 
بأكليم بركان  املزداد  جوهري محمد، 
لبطاقة  الحام6   ،15.05.1983 في 
 108664 رقم  الوطنية  التعر ف 
اوزغت  دوار  ببركان،  الساكن   ،FA
الشو حية. إثر ذلك اثر ذلك رصبحت 
السيدين  طرف  من  مسيرة  الشركة 
ملدة  محمد  وجوهري  خالد  جوهري 

غير محدودة وبامماء غير مشترك. 
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
خالد  جوهري  السيد  وهب  مايلي: 
 ، محمد  جوهري  ألخيه  حصة   )50(
املكونة  الحصص  رصبحت  ذلك  اثر 

جوهري   .  : كاآلتي  الشركة  لررسمال 
خالد: 50 حصة. جوهري محمد: 50 

حصة املجموع : 100 حصة
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
السيد  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 
بأكليم بركان  املزداد  جوهري محمد، 
لبطاقة  الحام6   ،15.05.1983 في 
 108664 رقم  الوطنية  التعر ف 
اوزغت  دوار  ببركان،  الساكن   ،FA
الشو حية. إثر ذلك اثر ذلك رصبحت 
السيدين  طرف  من  مسيرة  الشركة 
ملدة  محمد  وجوهري  خالد  جوهري 

غير محدودة وبامماء غير مشترك. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  ببركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 163/2022.
550I

cofiber sarl

KH-« شركة
»CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تحو 6 الشك6 القانوني للشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
 »KH-CONSTRUCTION« شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي شارع 
الحسن 1 شقة رقم 6 تجزئة بالد 

هنور - 63050 السعيدية .
تحو 6 الشك6 القانوني للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.7289
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  07 مارس  في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشك6 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  ببركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 163/2022.
551I

cofiber sarl

KH-« شركة
»CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
 »KH-CONSTRUCTION« شركة
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
الحسن 1 شقة رقم 6 تجزئة بالد 
هنور - 63050 السعيدية املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.7289
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 مارس 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
 - القانون:  مقتميات  مع  للشركة 

تسجي6 هبة الحصص.
للشركة  جديد  مسير  تعيين   -
ذلك  اثر  محمد،  جوهري  السيد 
طرف  من  مسيرة  الشركة  رصبحت 
وجوهري  خالد  جوهري  السيدين 
محمد ملدة غير محدودة وبامماء غير 

مشترك.
- تغيير شك6 الشركة من ش.م.م 

ذات شر ك وحيد إلى ش.م.م.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   17 بتار خ  ببركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 163/2022.
552I

موثق لزرق علي

GARDEN GRILL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

موثق لزرق علي
387 شارع محمد الخامس ، 
20250، الدار البيصاء املغرب
GARDEN GRILL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
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الشفشاوني عمارة رقم 19 
طابق السفلي رقم 22 - 20250 

الدارالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536829

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GARDEN GRILL
: الجزارة و  غرض الشركة بإيجاز 

استغالل مطعم.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 19 رقم  عمارة  الشفشاوني  شارع 
 20250  -  22 رقم  السفلي  طابق 

الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نافلي هشام : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد نافلي هشام : 1000 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 GARDEN GRILL الشركة 
عمارة  الشفشاوني  شارع  عنوانه)ا( 
 22 رقم  السفلي  طابق   19 رقم 

20250 الدارالبيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هشام  نافلي  السيد 
الشقة 9 درج ب اقامة املنظر الجمي6 
شارع الحسن الثاني بني مالل 23703 

بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818015.
553I

FOUZMEDIA

 SOCIETE BOUCHTAOUI
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE BOUCHTAOUI
IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 
موالي عبدالعز ز شارع موالي 
عبدالعز ز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
64209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SOCIETE BOUCHTAOUI

.IMMOBILIER
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعز ز  موالي  اقامة 
 14000  -  4 الرقم  عبدالعز ز  موالي 

القنيطرة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنعي�سى  بوشتاوي  السيد 

عنوانه)ا( القنيطرة --- --- املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنعي�سى  بوشتاوي  السيد 

عنوانه)ا( القنيطرة --- --- املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 20 يناير 

2022 تحت رقم -.
554I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

PRO PARTNERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
PRO PARTNERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 
مومن الجديد، مجموعة2 زنقة 

3 رقم 1 الطابق 1 الدارالبيماء - 
20400 الدارالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
508365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PARTNERS
تسو ق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الصناعية.
سيدي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة  مجموعة2  الجديد،  مومن 

 - الدارالبيماء   1 الطابق   1 رقم   3
20400 الدارالبيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بوعنان  إيمان  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعنان  إيمان  السيدة 
3 طابق  ر4 رقم  إقامة سفيان عمارة 
 20520 البيماء  معروف  سيدي   4

الدارالبيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوعنان  إيمان  السيدة 
3 طابق  ر4 رقم  إقامة سفيان عمارة 
 20520 البيماء  معروف  سيدي   4

الدارالبيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يونيو 2021 تحت رقم 784105.
555I

UPSILON CONSULTING

SAP XP CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاو ة شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيماء املغرب
SAP XP CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 
رحمد بركات، الطابق السفلي رقم 

3، معار ف - 20000 الدار البيماء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
533647



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6290

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.XP CONSULTING
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مجال  في  استشارات  و  خدمات 

تكنولوجيا املعلومات..
49 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
رقم  السفلي  الطابق  بركات،  رحمد 
البيماء  الدار   20000  - 3، معار ف 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة   : برجي  إيمان  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة إيمان برجي عنوانه)ا( . . . .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ايمان برجي عنوانه)ا( . . . .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم -.
556I

CCJF

LEONTOS CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 LEONTOS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ر اض 

األندلس مالكا 4 عمارة 75 شقة 22 
حي الر اض - 10100 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
158771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. LEONTOS CONSULTING
مصمم،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معلوماتي مبرمج ومحل6 .
ر اض   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 22 75 شقة  4 عمارة  األندلس مالكا 
حي الر اض - 10100 الرباط املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد هشام صاليحون 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام صاليحون عنوانه)ا( 
 75 عمارة   4 مالكا  األندلس  ر اض 
شقة 22 حي الر اض 10100 الرباط 

املغرب(.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام صاليحون عنوانه)ا( 
 75 عمارة   4 مالكا  األندلس  ر اض 
شقة 22 حي الر اض 10100 الرباط 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123089.
557I

EE MANAGEMENT

IMMO ASINAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

EE MANAGEMENT
 av mly rachid quartier chbar
 n496 martil ، 93150، martil

maroc
IMMO ASINAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3حي 
احر ق شارع املنبت رقم70 - 93150 

مرتي6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
31125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.ASINAD
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 3حي 
احر ق شارع املنبت رقم70 - 93150 

مرتي6 املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ياسين لشكار : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين لشكار عنوانه)ا( حي 
احر ق شارع النسيم رقم 10 93150 

مرتي6 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين لشكار عنوانه)ا( حي 

احر ق شارع النسيم رقم10 93150 

مرتي6 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   08 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 749.

558I

CANOCAF SARL

MAHABA RIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

MAHABA RIF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي لعري 

الشيخ زنقة رقم 88 عمارة رقم 06، 

الطابق األول - 62000 الناظور 

املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.19571

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تم تحو 6  14 فبراير  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»حي لعري الشيخ زنقة رقم 88 عمارة 

 62000  - األول  الطابق   ،06 رقم 

الحسن  »شارع  إلى  املغرب«  الناظور 

الناظور   62000  -  197 رقم  األول، 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 435.

559I
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ste controle balance sarl

ste challenger city sarl
إعالن متعدد القرارات

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
ste challenger city sarl »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

حفيمة رقم 1 طر ق اكوراي 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.33553
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 فبراير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  قرار 
مايلي: املسيرون هم سعيد الغزاوي و 
امين الغزاوي و عبد الواحد الغزاوي 
على  ينص  الذي   :15 رقم  قرار 
الغزاوي  امين  اما  االمماء  مايلي: 
سعيد  او  الغزاوي  الواحد  عبد  او 

الغزاوي
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: املسيرون هم سعيد الغزاوي و 
امين الغزاوي و عبد الواحد الغزاوي 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
الغزاوي  امين  اما  االمماء  مايلي: 
سعيد  او  الغزاوي  الواحد  عبد  او 

الغزاوي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 4081.
560I

CANOCAF SARL

MAHABA RIF
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

MAHABA RIF »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي لعري 

الشيخ زنقة رقم 88 عمارة رقم 06، 

الطابق األول - - الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.19571

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

نشاط  بإزالة  الشركة  غرض  تعدي6 

ومنتجات  املتنوعة  املعدات  بيع 

اال   النشاط:  واستبدال  الصيانة 

املكتبية  باللوازم  والتصدير  ستيراد 

واألثاث

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 435.

561I

BE AND LOVE

BE AND LOVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

BE AND LOVE

 ، يوسف  موالي  حي   4 هبة  ملك 

35000، تازة املغرب

ذات  شركة   BE AND LOVE

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

ملك  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 - تازة  يوسف،  موالي  حي   ،4 هبة 

35000 تازة املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

6279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نونبر   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AND LOVE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة واالكسسوارات.

عنوان املقر االجتماعي : ملك هبة 

 35000  - 4، حي موالي يوسف، تازة 

تازة املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد توفيق السال�سي عنوانه)ا( 

 5 رقم  شقة   6 رقم  كر رش  تجزئة 

تازة   35000 تازة  يوسف،  موالي  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توفيق السال�سي عنوانه)ا( 

 5 رقم  شقة   6 رقم  كر رش  تجزئة 

تازة   35000 تازة  يوسف،  موالي  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   30 بتار خ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 611.

562I

CANOCAF SARL

BOPHA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
BOPHA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 7، 
الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62000 

الناظور املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.20033
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  28 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الخنساء  زنقة  امللكي  الجيش  »شارع 
رقم  شقة  الثاني  الطابق   ،7 رقم 
إلى  املغرب«  الناظور   62000  -  3
 -  08 رقم   202 رقم   ،3 عار ض  »حي 

62000 الناظور املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 22 مارس 

2022 تحت رقم 415.
563I

MOORISH

CREADE CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيماء املغرب
CREADE CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

رحمد املجاطي إقامة ليزالب الطابق 
1 رقم 8 - 20000 الدار البيماء 

املغرب .
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.378707

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
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تقرر   2022 فبراير   24 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 CREADE الوحيد  الشر ك  ذات 
ررسمالها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
املجاطي  رحمد  زنقة   13 اإلجتماعي 
 -  8 رقم   1 الطابق  ليزالب  إقامة 
20000 الدار البيماء املغرب نتيجة 

ل : التوقف التام لنشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 13 زنقة 
الطابق  ليزالب  إقامة  املجاطي  رحمد 
البيماء  الدار   20000  -  8 رقم   1

املغرب . 
و عين:

السيد)ة( مر م بنخالي و عنوانه)ا( 
تجزئة سيدي عباد 2 رقم 14 40000 
مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817314.
564I

الناظور للحسابات

UNIRTRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب
UNIRTRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سيدي عثمان رقم 115 زايو الناظور 
62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
23799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.UNIRTRANS
-نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سيدي عثمان رقم 115 زايو الناظور 

62000 الناظور املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عز ز  اليزيدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عز ز  اليزيدي  السيد 
زايو  اوالد ستوت  منصور  اوالد  دوار 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عز ز  اليزيدي  السيد 
زايو  اوالد ستوت  منصور  اوالد  دوار 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 11 مارس 

2022 تحت رقم 410.
565I

FIDAUDIT

THE ARTISANAL TASTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC

THE ARTISANAL TASTE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 
عبدهللا املديووني الدار البيماء 

20250 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536379
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. ARTISANAL TASTE
بيع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ً
املنتجات الغذائية املصنوعة يدو ا

• التأم6 واليوجا
• استغالل األرا�سي الزراعية.

64 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
البيماء  الدار  املديووني  عبدهللا 

20250 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة   : مر م  لخمر  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ديوراك ر موس : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مر م  لخمر  السيدة 
 16 العمارة  ر كوفلوريس  إقامة 
1املنصور ة  الشقة  السفلي  الطابق 

13100 بوزنيقة املغرب.
عنوانه)ا(  ر موس  ديوراك  السيد 
 16 العمارة  ر كوفلوريس  إقامة 
1املنصور ة  الشقة  السفلي  الطابق 

13100 بوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مر م  لخمر  السيدة 
 16 العمارة  ر كوفلوريس  إقامة 
1املنصور ة  الشقة  السفلي  الطابق 

13100 بوزنيقة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818041.

566I

Cap Conseils

CLUB JOUET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc
CLUB JOUET شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 30 زنقة 

ابو عالء زهار ر اض 5 - 20000 الدار 
البيماء تامغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.10043
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر ح6   2021 شتنبر   20 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   CLUB JOUET
مقرها  وعنوان  درهم   400.000
زهار  عالء  ابو  زنقة   30 اإلجتماعي 
البيماء  الدار   20000  -  5 ر اض 
تامغرب نتيجة ل : رخذ الجمع العام 
الح6  وتقرر  الشركة  بخسائر  علم 

املبكر للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 30 زنقة 
ابو عالء زهار ر اض 5 - 20000 الدار 

البيماء املغرب. 
و عين:

و  لحري�سي  نوال  السيد)ة( 
عنوانه)ا( الدار البيماء 20000 الدار 
البيماء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: 30 زنقة ابو عالء زهار ر اض 5 الدار 

البيماء 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817944.
567I

CAF MAROC

BENOMAR BUSINESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
BENOMAR BUSINESS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
ز ز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BENOMAR BUSINESS
غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 
املنتجات  و  التجمي6  مستحمرات 

الصحية.
عنوان املقر االجتماعي : زنقة واد 
الطابق  كاسطيا  اقامة   20 الرقم  ز ز 
طنجة   90000  -  10 رقم  الثاني 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عمر بنعمر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  بنعمر  عمر  السيد 
كدية الحمد رقم 497 93000 تطوان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  بنعمر  عمر  السيد 
كدية الحمد رقم 497 93000 تطوان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252202.
568I

Cap Conseils

SMJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ،  ,303

20390، Casablanca Maroc
املسؤولية  ذات  شركة   SMJ

املحدودة)في طور التصفية(
زنقة   7 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 20000  - البيماء  الدار  تروسيلي 

الدار البيماء املغرب.
ح6 شركة

التجاري  السج6  في  التقييد  رقم 
.9078

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2021 نونبر   22 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   120.000 ررسمالها  مبلغ   SMJ
زنقة   7 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 20000  - البيماء  الدار  تروسيلي 
الدار البيماء املغرب نتيجة ل : رخد 
الشركة  بوضع  علما  العام  الجمع 

وتقرر الح6 املبكر للشركة.
زنقة   7 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
البيماء  الدار   20000  - تروسيلي 

املغرب. 
و عين:

و  الغوري  دالل  السيد)ة( 
الحزام  شارع  باي  اقامة  عنوانه)ا( 
الكبير 20000 الدار البيماء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

7 زنقة تروسيلي الدار البيماء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 816960.
569I

MCG

شابي فالم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
شابي فالم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ر اض 

الر تون الجديد، درب سيدي موسا 
الرقم 114 - 40000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.23701
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 10 مارس 2022 تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة( 
فرانسوا هينري تيو برون كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133880.
570I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

THE S.M WORKS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم 8 زنقة 21 غشت السوق 
القديم خر بكة ، 25000، خر بكة 

املغرب
THE S.M WORKS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 932 
حي الفتح خر بكة - 25000 خر بكة 

املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.3685

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   21 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 THE S.M WORKS الشر ك الوحيد
درهم   100.000 ررسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 932 
25000 خر بكة   - الفتح خر بكة  حي 
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

االهداف .
الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 25000  - خر بكة  الفتح  حي   932

خر بكة املغرب. 
و عين:

و  سلومي  املولودي  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 03 تجزئة الرا�سي خر بكة 
25000 خر بكة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بخر بكة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 133.
571I

MOROCCO LEADER BUSINESS

FENIX AGRIZEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة
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MOROCCO LEADER BUSINESS
 BD LALLA YAKOUT RUE EL
 ARAAR IMM9 RESIDENCE

 GALIS 4EME ETAGE APPART 17
، 20006، casablanca maroc
FENIX AGRIZEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

العرعار االقامة جاليز رقم 9 بالطابق 
الرابع - 20006 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
534951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FENIX : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.AGRIZEN
غرض الشركة بإيجاز : االستثمار 

الفالحي.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العرعار االقامة جاليز رقم 9 بالطابق 
الرابع - 20006 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد حداد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد حداد عنوانه)ا( زنقة 
حي   5 ش   1 ط  روزا  إقامة  موزولي 
البيماء  الدار   20503 املستشفيات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد حداد عنوانه)ا( زنقة 
حي   5 ش   1 ط  روزا  إقامة  موزولي 
البيماء  الدار   20503 املستشفيات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالدار البيماء بتار خ - تحت 

رقم -.
572I

AMAN PARTNERS I

AMAN PARTNERS I
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMAN PARTNERS I
15 شارع األبطال شقة رقم 4 ركدال 

، 10120، الرباط املغرب
AMAN PARTNERS I شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

األبطال شقة رقم 4 ركدال - 10120 
الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
158113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMAN : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.PARTNERS I
املشاركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في ررسمال الشركات.
عنوان املقر االجتماعي : 15 شارع 
األبطال شقة رقم 4 ركدال - 10120 

الرباط املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   999  : رمندال  الشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 1  : رناس  العلمي  هو ر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 15 عنوانه)ا(  رمندال  الشركة 
حي   10 قطاع  ـ  ت  بلوك  التوت  زنقة 

الر اض 10100 الرباط املغرب.
رناس  العلمي  هو ر  السيد 
ورغاي6 شارع  بني  زنقة   37 عنوانه)ا( 
 10100 السوي�سي  السادس  محمد 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رناس  العلمي  هو ر  السيد 
ورغاي6 شارع  بني  زنقة   37 عنوانه)ا( 
 10100 السوي�سي  السادس  محمد 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 1307.
573I

PREMIUM FINANCE

ALTA management
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ALTA management شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 951 شقة 
رقم 3 الطابق الثاني تجزئة املسار 

طر ق آسفي - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALTA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.management
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم.
 951  : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة  الثاني  الطابق   3 رقم  شقة 
املسار طر ق آسفي - 40000 مراكش 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الغفولي  توفيق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الغفولي  توفيق  السيد 
دخول   11 فيال  بريستجيا  إقامة 
مراكش   40000 ستي  غولف  جوهر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الغفولي  توفيق  السيد 
دخول   11 فيال  بريستجيا  إقامة 
مراكش   40000 ستي  غولف  جوهر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134117.
574I

SOFINACTE

BOUAZ Y SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
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 5éme ETAGE ، 30000، FES
MAROC

BOUAZ Y SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي دوار 

سيدي الهادي حي املسيرة بنسودة 
زليليج - 30030 فاس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.63209
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   10 في  املؤرخ 
تأجير   -« من  الشركة  نشاط  تغيير 

الشاحنات
معدات  رو  املواد  جميع  نق6   -
البمائع  نق6  مقاول   -« إلى  البناء« 

لنفسه ولآلخر ن«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1503.
575I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

 ETABLISSEMENT
BOUAZZA

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
 ETABLISSEMENT BOUAZZA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الفقيري، إكار رزوكاغ، قطعة رقم 
194، - 32000 الحسيمة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.1619
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تسجي6 وفاة الشر ك بوعزة محمد.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اعتماد ذوي الحقوق كشركاء جدد.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
جديدة  قسمة  على  املصادقة  مايلي: 

لررسمال الشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

انهاء مهام التسيير السابق.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
الحام6  كر م،  بوعزة  السيد  تعيين 
رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 
R106838 كمسير وحيد للشركة مع 

عدم تحديد املدة.
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
اعتماد التوقيع االنفرادي للمسير في 

جميع املعامالت.
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
القانون  من  محينة  نسخة  اعتماد 

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رسمائهم  ذكر  اآلتي  الشركاء  قدم 
 -  : التالية  النقدية  املساهمات 
السيدة علية بوعزة، الحاملة لبطاقة 
 ،R55151 رقم  الوطنية  التعر ف 
السيد شعيب   - درهم.   36500 مبلغ 
التعر ف  لبطاقة  الحام6  بوعزة، 
الوطنية رقم R42402، مبلغ 72900 
بوعزة،  راضية  السيدة   - درهم. 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحاملة 
رقم R31285، مبلغ 36500 درهم. - 
السيد محمد بوعزة، الحام6 لبطاقة 
 ،R58628 رقم  الوطنية  التعر ف 
حامد  السيد   - درهم.   72900 مبلغ 
التعر ف  لبطاقة  الحام6  بوعزة، 
مبلغ   ،R73457 رقم  الوطنية 
عبيدة  السيدة   - درهم.   572900
التعر ف  لبطاقة  الحاملة  بوعزة، 
الوطنية رقم R94256، مبلغ 36500 
بوعزة،  الزهرة  السيدة  درهم. - 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحاملة 
رقم R94257، مبلغ 36500 درهم. - 
لبطاقة  الحام6  بوعزة،  كر م  السيد 
 ،R106838 رقم  الوطنية  التعر ف 
مبلغ 572900 درهم. - السيدة ايمان 
التعر ف  لبطاقة  الحاملة  بوعزة، 
الوطنية رقم R350945، مبلغ 9000 
الحام6  رنوار بوعزة،  السيد   - درهم. 

رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

 - درهم.   17800 مبلغ   ،R360066

السيد مروان بوعزة، الحام6 لبطاقة 

 ،R366463 رقم  الوطنية  التعر ف 

محمد  السيد   - درهم.   17800 مبلغ 

رمين بوعزة، الحام6 لبطاقة التعر ف 

مبلغ   ،R366464 رقم  الوطنية 

 : املساهمات  مجموع  درهم.   17800

1500000 درهم. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتار خ  بالحسيمة  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 84.

576I

SOFINACTE

BR 4 TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC

BR 4 TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي دوار 

سيدي الهادي حي املسيرة بنسودة 
زليليج - 30030 فاس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.63241

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 مارس   10 في  املؤرخ 

تأجير   -« من  الشركة  نشاط  تغيير 

الشاحنات

معدات  رو  املواد  جميع  نق6   -

البمائع  نق6  »مقاول  إلى  البناء« 

لنفسه ولآلخر ن«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1502.

577I

ACO CONSULTING

 SOCIETE DE TRANSPORT
GHAZALA MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
 SOCIETE DE TRANSPORT

GHAZALA MESSAGERIE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 134، 
ملتقى شارع اوالد ز ان و زنقة رسوان 
- رقم 1 -عمارة ر - - الدار البيماء 

املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.168269
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 فبراير 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتميات  مع  للشركة 
و  تعديله  تم  كما   5-96 رقم  القانون 

تتميمه بالقانون رقم 24-10
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818357.
578I

CANOCAF SARL

BELLEKRIM CAR
إعالن متعدد القرارات
CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
BELLEKRIM CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طر ق 
املستشفى الحسني رقم 24 - - 

الناظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.22299

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11 فبراير 2022
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تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رفع ررسمال الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحو 6 املقر االجتماعي 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
األسـا�سي  القانون  على  املصادقة 

الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
من  الشركة  ررسمال  رفع  مايلي: 
100.000,00 درهم الى 500.000,00 

درهم 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
شارع  الى  االجتماعي  املقر  تحو 6 
محمد الخامس، رقم 115 رزغنغان - 

اقلين الناظور 
بند رقم 16: الذي ينص على مايلي: 
و  املحمادي  محمد  الـسـيدين  تـعـييـن 

بلكر م لحبيب كـمسـيـر ن للـشـركـة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 433.
579I

ACO CONSULTING

GHAZALA TOURISME
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
GHAZALA TOURISME »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 134، 

ملتقى شارع اوالد ز ان و زنقة رسوان 
- رقم 1 -عمارة ر - - الدار لبيماء 

املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.156205
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 فبراير 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتميات  مع  للشركة 
و  تعديله  تم  كما   5-96 رقم  القانون 

تتميمه بالقانون رقم 24-10
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818358.
580I

لوكسر للحسابات

DOMI CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، وجدة املغرب
DOMI CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 مكرر 
شارع محمد الخامس عمارة لحلو - 

60000 وجدة املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.33429

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   DOMI CENTER
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
محمد  شارع  مكرر   67 اإلجتماعي 
الخامس عمارة لحلو - 60000 وجدة 
الوصول  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

للمبتغى.
و حدد مقر التصفية ب 67 مكرر 
 - لحلو  عمارة  الخامس  محمد  شارع 

60000 وجدة املغرب. 
و عين:

السيد)ة( هشام لحلو و عنوانه)ا( 
لحلو  عمارة  الخامس  محمد  شارع 
الطابق الثامن شقو 1 60000 وجدة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
67 مكرر شارع محمد الخامس عمارة 

لحلو وجدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 932.
581I

ACO CONSULTING

TRANSPORT LAGHZALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence  ,70
 du centre - 4ème étage- Apt.14-

، 20500، casablanca maroc
 TRANSPORT LAGHZALA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
حي  االجتماعي:  مقرها  وعنوان 
عادل –مقبرة الشهداء – تجزئة رقم 
البيماء  الدار   -  - - الحي املحمدي   1

املغرب.
األسا�سي  النظام  »مالءمة 

للشركة«
التجاري:  السج6  في  التقييد  رقم 

.84079
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 فبراير 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتميات  مع  للشركة 
و  تعديله  تم  كما   5-96 رقم  القانون 

تتميمه بالقانون رقم 24-10
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818356.
582I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

KECH MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم 4 جليز ، 40000، مراكش 
املغرب

KECH MANAGEMENT »شركة 
املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
محمد السادس املنطقة السياحية 

اكدال - 40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.58415

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الخسائر  رغم  الشركة  ح6  عدم 

املسجلة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استمرار نشاط الشركة رغم خسارة 

3/4 من راسمالها 
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
رغم  الشركة  استغالل  استمرار 
و  تسو ة  و  راسمالها   3/4 خسارة 
املقتميات  اطار  في  الشركة  ضعية 
 86 و االجال املحددة في الفص6 رقم 

من القانون رقم 96-5
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   07 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 132609.
583I

COMPTAMEK

YAMM 2020
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
YAMM 2020 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مح6 1 
عماري 2 عمالة ايت والل تعاونية 
املسيرة مكناس - 50022 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
55751
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YAMM : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. 2020

رعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة رو انشاءات .

 1 مح6   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تعاونية  والل  ايت  عمالة   2 عماري 

مكناس   50022  - مكناس  املسيرة 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

محمود  شعبان  حجاج  السيد 

 100 بقيمة  حصة   1.000  : خلي6 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محمود  شعبان  حجاج  السيد 

األهرام  فماء  عنوانه)ا(  خلي6 

والل  ايت  عمالة   6 الوطني  الطر ق 

 50022 مكناس  عرمة  عين  دائرة 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

محمود  شعبان  حجاج  السيد 

األهرام  فماء  عنوانه)ا(  خلي6 

والل  ايت  عمالة   6 الوطني  الطر ق 

 50022 مكناس  عرمة  عين  دائرة 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   18 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1099.

584I

EL MUNDO DE COMPTA

 J R INTERNATIONAL
IMPORT AND EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
EL MUNDO DE COMPTA

 Res. Al Andalous, Inzaren Rue
 Hafid iben abdelbarre 2eme
 Etage N°7B، 90000، Tanger

MAROC
 J R INTERNATIONAL IMPORT

AND EXPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي إسماعي6 اقامة موالي 

إسماعي6 الطابق الثالث رقم 9 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

120927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ركتوبر   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 J R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 INTERNATIONAL IMPORT

. AND EXPORT
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير معدات التصنيع.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة  إسماعي6  موالي 
 9 رقم  الثالث  الطابق  إسماعي6 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة اجرايدي زهرة : 33 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة اجرايدي ثر ة : 34 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 33  : محمد  اجرايدي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زهرة  اجرايدي  السيدة 
االمارات   9821 ب  ص  الشارقة 
الشارقة   99201 املتحدة  العربية 

االمارات.
عنوانه)ا(  ثر ة  جرايدي  السيدة 
رقم   8 عمارة   4 شطر  النؤارة  مجمع 
طنجة   90000 طنجة  اكزاناية   9

املغرب.
السيد اجرايدي محمد عنوانه)ا( 
 8 عمارة   4 الشطر  النوارة  مجمع 
طابق السفلي رقم 19 اجزناية طنجة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زهرة  اجرايدي  السيدة 
االمارات   9821 ب  ص  الشارقة 
الشارقة   99201 املتحدة  العربية 

االمارات
عنوانه)ا(  ثر ة  جرايدي  السيدة 
مجمع النؤارة شطر 4 عمارة 8 رقم 9 
اكزاناية طنجة 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  محمد  جرايدي  السيد 
 8 عمارة   4 الشطر  النوارة  مجمع 
طابق السفلي رقم 19 اجزناية طنجة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ركتوبر   15 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2021 تحت رقم 247038.
585I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

 CENTRE ARCHIMEDE
 D›EDUCATION ET DE

FORMATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 Boulevard ALLAL BEN
 ABDELLAH N° 104, RDCE LE
 ،PARIS 4EME étage ، 60000

MAROC وجدة
 CENTRE ARCHIMEDE
 D›EDUCATION ET DE

FORMATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 24 شارع 
ابن الخطيب - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
39033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 CENTRE ARCHIMEDE  :
 D’EDUCATION ET DE

.FORMATION
غرض الشركة بإيجاز : التعليم و 

التكو ن )مؤسسة حرة(.
عنوان املقر االجتماعي : 24 شارع 
ابن الخطيب - 60000 وجدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : العوني  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : بوجطاط  الباشير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العوني  يوسف  السيد 
حي الوحدة طر ق تازة زنقة رشا رقم 

45 60000 وجدة املغرب.
بوجطاط  الباشير  السيد 
عنوانه)ا( 160 شارع لومارنال اتربيك 

1040 بروكسي6 بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوطيبي  نبيلة  السيدة 
حي الوحدة طر ق تازة زنقة رشا رقم 

45 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 968.

586I
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Global Services Network

 XIEZHONG MOROCCO
 AUTOMOTIVE AIR

CONDITIONNING CO LTD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

Global Services Network
 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE
 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب
 XIEZHONG MOROCCO

 AUTOMOTIVE AIR
 CONDITIONNING CO LTD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

Lot n°1 وعنوان مقرها اإلجتماعي
31,132,133,134,135,136,137
,142,143,144,145,146,147,14

 8 Atlantic Free Zone - Kenitra -
.14000 KENITRA MAROC

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.45971
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 GE HONGBING تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   1
 NANJING لفائدة  حصة   1
 XIEZHONG AUTOMOTIVE AIR
 CONDITIONNING CO LTD

بتار خ 24 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 14 مارس 

2022 تحت رقم 90710 .
587I

GENERAL DE COMPTABILITE

TCHEESY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
شارع محمد اديوري مكاتب زالغ 
الطابق التاني الرقم 5 فاس ، 

30000، فاس املغرب
TCHEESY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1تجزئة 
ياسمينة متجر رقم 3 ايت سقاطو 

طر ق اموزار فاس فاس 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TCHEESY
و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.
1تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سقاطو  ايت   3 رقم  متجر  ياسمينة 
 30000 فاس  فاس  اموزار  طر ق 

فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : امين  الحمروش  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : ر�سى  برادة  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امين  الحمروش  السيد 
عين  طر ق   3 شقة   3 فميلة  تجزئة 

شقف فاس 30000 فاس املغرب.
 22 عنوانه)ا(  ر�سى  برادة  السيد 
 4 شقة   4 طبقة  شوقي  احمد  شارع 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امين  الحمروش  السيد 
عين  طر ق   3 شقة   3 فميلة  تجزئة 

شقف فاس 30000 فاس املغرب
 22 عنوانه)ا(  ر�سى  برادة  السيد 
 4 شقة   4 طبقة  شوقي  احمد  شارع 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1021.
588I

ETABBAA LAHCEN

SOUFCHAM NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

SOUFCHAM NEGOCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق االول 
الدار البيماء الدار البيماء 20000 

الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

527671
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نونبر   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOUFCHAM NEGOCE
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة + التجارة العامة.
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق االول 
الدار البيماء الدار البيماء 20000 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

340 حصة   : هشام  غزالي  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   330  : رشيد  شهير  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد شهير سفيان : 330 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سفيان  شهير  السيد 
 3 رقم   9 زنقة  الطلبة  درب 
البيماء  الدار   20000 الدارالبيماء 

املغرب.
عنوانه)ا(  هشام  غزالي  السيد 
البرنو�سي  سيدي   48 رقم   38 بلوك 
البيماء  الدار   20000 الدارالبيماء 

املغرب.
السيد شهير رشيد عنوانه)ا( درب 
الدارالبيماء   3 رقم   9 زنقة  الطلبة 

20000 الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سفيان  شهير  السيد 
 3 رقم   9 زنقة  الطلبة  درب 
البيماء  الدار   20000 الدارالبيماء 

املغرب
عنوانه)ا(  هشام  غزالي  السيد 
البرنو�سي  سيدي   48 رقم   38 بلوك 
البيماء  الدار   20000 الدارالبيماء 

املغرب
السيد شهير رشيد عنوانه)ا( درب 
الدارالبيماء   3 رقم   9 زنقة  الطلبة 

20000 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم 23.
589I

AGLINK 

AGLINK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGLINK
42 زنقة إرلندا إقامة املفتاح الزهور 

2 ، 30060، فاس مغرب
AGLINK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
الربيع شارع عبد الخالق ترس و 
شارع إبراهيم الروداني الطابق 6 

رقم 42 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

68847
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AGLINK
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
مكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الربيع شارع عبد الخالق ترس و شارع 
 42 رقم   6 الطابق  الروداني  إبراهيم 

30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
750 حصة   : السيد رحمد شرعي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
250 حصة   : الغالي شرعي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شرعي  رحمد  السيد 
السمن  عين  طر ق  الرجاء  تجزئة   4

فاس 30000 فاس املغرب.
السيد الغالي شرعي عنوانه)ا( رقم 
2 زنقة مي ز ادة شارع با حنيني فاس 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شرعي  رحمد  السيد 
السمن  عين  طر ق  الرجاء  تجزئة   4

فاس 30000 فاس املغرب
 - بتار خ  ب-  القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
590I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

SDF TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية
 CABINET COMPTABLE

TANNOUCHE NOUREDDINE
 N°10 BD SULTAN MY

 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان املغرب
SDF TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 26 
زنقة تاور رت ممر 14 حي ملو ة - 

63300 بركان املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.2637

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر ح6   2020 08 دجنبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   SDF TRANSPORT
ررسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   1.400.000
اإلجتماعي رقم 26 زنقة تاور رت ممر 
14 حي ملو ة - 63300 بركان املغرب 

نتيجة لقف6 التصفية.
و عين:

السيد)ة( مختار دربالي و عنوانه)ا( 
حي   14 ممر  تاور رت  زنقة   26 رقم 
ملو ة 63300 بركان املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 26 رقم  وفي   2020 08 دجنبر  بتار خ 
 - ملو ة  حي   14 ممر  تاور رت  زنقة 

63300 بركان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   17 بتار خ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2022/744.
591I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

FOUFA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان املغرب

FOUFA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 14 
زنقة كلميم حي القدس - 63300 

بركان املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.8073

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 27 يناير 2022 تمت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
مقهى و مطعم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   23 بتار خ  ببركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2022/124.
592I

MCH CONSULTING

 BOULANGERIE PÂTISSERIE
GRAINS D›ORGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MCH CONSULTING
 BD AMBASSADEUR BEN 126

 AICHA CASABLANCA 126
 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BOULANGERIE PÂTISSERIE
GRAINS D›ORGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكر م الخطابي رقم 26 شفشاون - 

20000 شفشاون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

1708
 14 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 BOULANGERIE PÂTISSERIE

.GRAINS D’ORGE

مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحلو ات.

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 

 - 26 شفشاون  الخطابي رقم  الكر م 

20000 شفشاون املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نوف6 السمار : 500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

السيدة السمار هدى : 250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

السيدة السمار نوال : 250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السمار  نوف6  السيد 

شارع واد املخازن زنقة واد الو رقم 10 

مرتي6 20000 مرتي6 املغرب.

عنوانه)ا(  هدى  السمار  السيدة 

 11 شقة   3 طبق  العهد  ولي  شارع 

مرتي6 20000 مرتي6 املغرب.

عنوانه)ا(  نوال  السمار  السيدة 

الشطر  زنقة   17 رقم  سبتة  شارع 

الثاني تطوان 2000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السمار  نوف6  السيد 

شارع واد املخازن زنقة واد الو رقم 10 

مرتي6 20000 مرتي6 املغرب

عنوانه)ا(  هدى  السمار  السيدة 

 11 شقة   3 طبق  العهد  ولي  شارع 

مرتي6 20000 مرتي6 املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  بشفشاون  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 21/2022.
593I

ديفي اكسبيرتيز

BEYOND 4.0
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ديفي اكسبيرتيز
إقامة الياسمين زاو ة شارع عمر 
الخيام وزنقة البنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 20220، الدار البيماء 
املغرب

BEYOND 4.0 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 الدار 
البيماء. - 20300 الدار البيماء. 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BEYOND 4.0
 ، يم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، والشراء   ، والتمثي6   ، واإلنتاج 
والبيع   ، والتصدير   ، واالستيراد 
طر ق  عن   ، والتجزئة  بالجملة 
والتسو ق   ، اإلنترنت  عبر  رو  البريد 
والتخز ن:   ، والترو ج   ، والتوزيع   ،
املعدات واألجهزة الطبية ، واملعدات 
نشاط  وري   ، والبرمجيات  التقنية 
وتطو ر  وبحث  ودراسة  استشاري 
في  وتركيب  وتور د  وتمو 6  وتور د 

مجاالت الطاقة والسيارات والسكك 
الحديدية والطيران واألدو ة واألغذية 
الزراعية وبشك6 عام جميع قطاعات 

الصناعة..
عنوان املقر االجتماعي : 265 شارع 
الدار   92 رقم   9 الطابق  الزرقطوني 
البيماء.  الدار   20300  - البيماء. 

اململكة املغربية.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 900  : موني  طاهر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
موني  طاهر  محمد  السيد 
بناية ابن تاشفين   ،  6 عنوانه)ا( رقم 
 G106. مبنى   22 شقة   3 الطابق 
اململكة  البيماء.  الدار   20300

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
موني  طاهر  محمد  السيد 
بناية ابن تاشفين   ،  6 عنوانه)ا( رقم 
 G106. مبنى   22 شقة   3 الطابق 
اململكة  البيماء.  الدار   20300

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817896.
594I

CMPSG 

ثالثة أ إكسبير إ بارتنير
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

CMPSG
 LOT AL MASSAR QUARTIER

 INDUSTRIEL IMMEUBLE
 119 2eme Etage N3 ، 40000،

marrakech maroc
ثالثة ر إكسبير إ بارتنير شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة آزلي 
رقم 632 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.119777
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تحو 6  09 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - مراكش   632 رقم  آزلي  »تجزئة 
 399  « إلى  املغرب«  مراكش   40000
 - مراكش  املسا  1،تجزئة  رقم  مكتب 

40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 3329.
595I

FOUZMEDIA

MEJDKADR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MEJDKADR SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
موالي عبدالعز ز إقامة موالي 
عبدالعز ز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
64689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.MEJDKADR SARL AU

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 
نق6 البمائع

املختلفة  االشغال  في  مقاول 
واشغال البناء.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعز ز  موالي  شارع 
 14000  -  4 الرقم  عبدالعز ز  موالي 

القنيطرة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املجدوب  عبدالقادر  السيد 
عامر  فم6  بني  دوار  عنوانه)ا( 
الغرب  يحيى  سيدي   -- الشمالية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املجدوب  عبدالقادر  السيد 
عامر  فم6  بني  دوار  عنوانه)ا( 
الغرب  يحيى  سيدي   --- الشمالية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 22 مارس 

2022 تحت رقم -.
596I

سكاي موروكو روسبيتاليتي

سكاي موروكو أوسبيطاليتي
شركة املساهمة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

سكاي موروكو روسبيتاليتي
162، تقاطع زنقة موليير و شارع رنفا 

، 20100، الدار البيماء املغرب
سكاي موروكو روسبيطاليتي شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 162، 
تقاطع زنقة موليير و شارع رنفا - 
20100 الدار البيماء املغرب .
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.181307
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحو 6  تم   2020 يونيو   29 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»162، تقاطع زنقة موليير و شارع رنفا 
- 20100 الدار البيماء املغرب » إلى 
20100 الدار  »39، زنقة نورماندي - 

البيماء املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818190.
597I

BUMACOF SARL

MASTO METAL مستو ميطال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

BUMACOF SARL
355شارع محمد الخامس الطابق 
4رقم 57، 20300، الدار البيماء 

اململكة املغربية
MASTO METAL مستو ميطال 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي كلم5 

طر ق موالي تهامي دوار اوالد عزوز 
داربوعزة - 27223 الدار البيماء 

اململكة املغربية.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.141917

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   03 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االجتماعي  النشاط  توسيع 
للشركة باضافة التصدير واالستيراد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818797.
598I

STE BABOUZID

YAASID TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
YAASID TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

افغانستان زنقة 10 رقم 15 العيون 
- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40787

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.YAASID TRAVAUX
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمومية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون   15 10 رقم  افغانستان زنقة 

- 70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اليعالوي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : اليعالوي  سعيد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اليعالوي عنوانه)ا(  السيد سعيد 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اليعالوي عنوانه)ا(  السيد سعيد 

العيون 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 747.
599I

مكتب املحاسبة

R.D.A.K CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

مكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة رعراب 
الطابق األول رقم ب4 ، 35000، 

تازة املغرب
R.D.A.K CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
االندلوس مجموعة 5 مرجع موالي 
شر ف رقم 52 تازة - 35000 تازة 

املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.3667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 يناير   25 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 R.D.A.K الوحيد  الشر ك  ذات 
ررسمالها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 5 االندلوس مجموعة  اإلجتماعي حي 
 - تازة   52 رقم  شر ف  موالي  مرجع 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  تازة   35000

املردودية.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
موالي  مرجع   5 مجموعة  االندلوس 
تازة   35000  - تازة   52 رقم  شر ف 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( حميد قجاج و عنوانه)ا( 
الدار  زنقة  العربي  املغرب  حي   64
املغرب  تازة   35000 تازة  البيماء 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 126.
600I

STE BABOUZID

LAMAALMI TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
LAMAALMI TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سكيكيمة زنقة رقم 10 رقم 121 - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40783

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LAMAALMI TRAVAUX
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمومية .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  121 رقم   10 رقم  زنقة  سكيكيمة 

70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : ملعلمي  رشيد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

السيد رشيد ملعلمي : 1000 بقيمة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ملعلمي  رشيد  السيد 
العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ملعلمي  رشيد  السيد 
العيون 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 743.
601I

MCG

�سي أس �سي أنفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
�سي رس �سي رنفيست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عالل 
الفا�سي العمارة رقم 12، الشقة رقم 

5ة سين - 40000 مراكش املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.118231
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحو 6  تم   2022 يناير   22 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  العمارة  الفا�سي  عالل  »شارع 
 40000  - سين  5ة  رقم  الشقة   ،12
املسمى  »امللك  إلى  املغرب«  مراكش 
ناهيد، درب  النافورة، قاعة بن  ملك 
 -  5 الرقم  ناصر  بن  رحمد  سيدي 

40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134112.
602I

رمزي لالستشارات

I WANT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

قف6 التصفية

رمزي لالستشارات

شارع 24 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

I WANT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 

الوحدة حي الصنوبر ر.د.س.ن.ر 62 

املر�سى العيون. - 70000 العيون 

املغرب.

قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.34137

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 مارس   17 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   I WANT ح6 

مبلغ  الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 

حي  الوحدة  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 

املر�سى   62 ر.د.س.ن.ر  الصنوبر 

املغرب  العيون   70000  - العيون. 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة..

و عين:

و  جديري  محمد  السيد)ة( 

االم6  تجزئة  الوحدة  زنقة  عنوانه)ا( 

العيون   70000 املر�سى   120 رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

زنقة  وفي   2022 مارس   17 بتار خ 

 62 الوحدة حي الصنوبر ر.د.س.ن.ر 

العيون   70000  - العيون.  املر�سى 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 777/2022.

603I

beroc conseil

YBOss rent car
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

beroc conseil
 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n
 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
YBOss rent car شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 
الزنقة 28 األفراني حي السعادة 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YBOss : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.rent car
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الزنقة 28 األفراني حي السعادة فاس 

- 30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : يونس  الزوبي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يونس  الزوبي  السيد 
رقم 1 الزنقة 28 األفراني حي السعادة 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يونس  الزوبي  السيد 
رقم 1 الزنقة 28 األفراني حي السعادة 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1511.
604I

الشتيوي ادريس

Sté EURO-NASSR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخمراء م/ر زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب
Sté EURO-NASSR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنزه الر اض 1 رقم 201 - 92150 
القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
3325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.EURO-NASSR SARL
تحو 6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 92150  -  201 رقم   1 الر اض  املنزه 

القصر الكبير املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
: كسيرة  الزهراء  فاطمة   السيدة 
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درهم   1.000 بقيمة  حصة   71
للحصة .

السيد نصر الدين الحري�سي : 29 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

كسيرة  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا( تجزئة املنزه الر اض 1 رقم 

201 92150 القصر الكبير املغرب.
الحري�سي  الدين  نصر  السيد 
رقم  الر اض  املنزه  تجزئة  عنوانه)ا( 

201 92150 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحري�سي  الدين  نصر  السيد 
رقم  الر اض  املنزه  تجزئة  عنوانه)ا( 

201 92150 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 202.
605I

fiduciaire amaali sarl ائتمانية امعلي ش.م.م

AMALLAY SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire ائتمانية امعلي ش.م.م
amaali sarl

رقم 31 الطابق االول شارع االمام 
البخاري ايراك بواركان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
AMALLAY SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

بواركان التامري - 80502 ركادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
50923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AMALLAY SERVICES
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الترفيه السياحية - تصدير و استيراد .
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ركادير   80502  - التامري  بواركان 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سمير  مشوح  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سمير  مشوح  السيد 
ركادير   80502 التامري  دوار بواركان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سمير  مشوح  السيد 
ركادير   80502 التامري  دوار بواركان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 109050.
606I

مكتب محاسبة

 TOUDGHA FLEURS SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
 TOUDGHA FLEURS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الكراج 

الكائن ببلوك 10 رقم 45 حي 

ايت باموحى الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

15779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. TOUDGHA FLEURS SARL AU

االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة و البناء

كراء االليات واألدوات.

الكراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ايت  حي   45 رقم   10 ببلوك  الكائن 

باموحى الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ررسمال الشركة: 1.200.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 12.000  : فظيلي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فظيلي  محمد  السيد 
زاو ة تزكي تنغير 45800 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فظيلي  محمد  السيد 
زاو ة تزكي تنغير 45800 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 375/2022.

607I

مكتب محاسبة

 GUIASSE CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة
مكتب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
 GUIASSE CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الكراج 
الكائن بالزنقة 08 رقم 153 ازمور 

الجديد الرشيدية - 52000 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
15787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 GUIASSE CONSTRUCTION

. SARL AU
االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة و البناء
كراء االليات واألدوات

الوساطة.
الكراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 153 رقم   08 بالزنقة  الكائن 
 52000  - الرشيدية  الجديد  ازمور 

الرشيدية املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : المماني  زكر اء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
المماني عنوانه)ا(  السيد زكر اء 



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6304

الجرف  املقاومة  شارع   01 الزنقة 
52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

المماني عنوانه)ا(  السيد زكر اء 
الجرف  املقاومة  شارع   01 الزنقة 

52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 379/2022.
608I

مكتب محاسبة

JAMIL FRERES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
JAMIL FRERES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املراب رقم 
5 زنقة مور تانيا الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

15797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JAMIL : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. FRERES SARL
االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة
بيع مواد البناء.

املراب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الرشيدية  مور تانيا  زنقة   5 رقم 

52000 الرشيدية املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد رشيد جميلي : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الحميد جميلي : 500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

جميلي  الحميد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( توسعة عين العاطي 2 فيال 
52000 الرشيدية  09 الرشيدية  رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  جميلي  رشيد  السيد 
 09 رقم  فيال   2 العاطي  عين  توسعة 
الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جميلي  رشيد  السيد 
 09 رقم  فيال   2 العاطي  عين  توسعة 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 384/2022.
609I

STE BABOUZID

SAFAZA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
SAFAZA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
مزوار عمارة رقم 113 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40793

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. SAFAZA TRAVAUX
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمومية .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون   113 رقم  عمارة  مزوار 

70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بوعزة  عمراوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : بوعزة  عمراوي  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوعزة  عمراوي  السيد 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوعزة  عمراوي  السيد 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 750.
610I

iso fidus

MARAI VERT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

iso fidus
حي األمال 02 رقم 40 مكتب 
رقم 06 الطابق الثاني تيط 

ملي6 الدارالبيماء ، 29640، 
الدارالبيماء املغرب

MARAI VERT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الدعيجات موالي عبد هللا الجديدة 
- 24003 الجديدة املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.30203
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تحو 6  05 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
هللا  عبد  موالي  الدعيجات  »دوار 
24003 الجديدة املغرب«  الجديدة - 
إلى »دوار العثامنة سيدي مو�سى ابن 
املحمدية   28810  - املحمدية  علي- 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتار خ 23 مارس 

2022 تحت رقم 590.
611I

AGC CONSULTING

CIPAM سيپام
إعالن متعدد القرارات

AGC CONSULTING
250، زاو ة شارع موالي يوسف 
وبوردو، الطابق 4، شقة 11 ، 
20040، الدار البيماء املغرب
سيپام CIPAM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 3 زنقة 
ريت رور ر الطابق الثاني، بوركون - 

20040 الدار البيماء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
»سيپام«  من  الشركة  تسمية  تغيير 
 CIPAM A  « سرفيس  »اولند  إلى 

OLAND SERVICES
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحو 6 املقر االجتماعي الحالي للشركة 
من »3 زنقة ريت رور ر الطابق الثاني، 
إلى  املغرب«  البيماء  الدار  بوركون 
الشفشاوني،  شارع   ،110 كم   ،65«
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 20000 البرنو�سي  الثاني،  الطابق 
الدار البيماء املغرب«

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :2+4 رقم  بند 
تعدي6  تم  لذلك  وتبعا  مايلي:  على 
التالية:  األسا�سي  النظام  مقتميات 
القانون  وتحيين   2+4: رقم  بند 

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817714.
612I

محاسب خربوش انوار

COFFEE35
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

محاسب خربوش انوار
 N°125 Q.I AGADIR N°125 Q.I

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

COFFEE35 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
بوجدور اقامة النصر 3 مح6 44 

عمارة 25 بنسركاو - 80000 اكادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
50917

 04 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.COFFEE35
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 44 مح6   3 النصر  اقامة  بوجدور 
اكادير   80000  - بنسركاو   25 عمارة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
العناز  فهد عبد هللا  عبيد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العناز  فهد عبد هللا  عبيد  السيد 
عنوانه)ا( اسالن حي املحدي 80000 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الطاهري  السالم  عبد  السيد 
 291 رقم   22 افود  اقامة  عنوانه)ا( 
ام6 2 بنسركاو 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 1018.
613I

دولكس

دولكس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

دولكس
رقم 260 الحي الجديد بن سودة 

فاس ، 30000، فاس املغرب
دولكس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 260 
الحي الجديد بن سودة فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

دولكس.
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - فاس  سودة  بن  الجديد  الحي   260

30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد الجا : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الجا عنوانه)ا( رقم 
فاس  سودة  بن  الجديد  الحي   260

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوتر حليم عنوانه)ا( رقم 
فاس  سودة  بن  الجديد  الحي   260

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   02 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1115.
614I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

CONSULTING SIT AMET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 
الطابق 5 رقم 9 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
CONSULTING SIT AMET شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
القدس شارع نهر اللوكوس رقم 

12 مارتي6 تجزئة القدس شارع نهر 
اللوكوس رقم 12 مارتي6 93150 

تطوان املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.24967

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   14 في  املؤرخ 
شركة   CONSULTING SIT AMET
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
اللوكوس  نهر  شارع  القدس  تجزئة 
شارع  القدس  تجزئة  مارتي6   12 رقم 
نهر اللوكوس رقم 12 مارتي6 93150 
إبرام ري  نتيجة لعدم  املغرب  تطوان 

صفقة؛
مشروع  ري  على  الحصول  عدم   -

عم6..
و عين:

و  العمراني  رسماء  السيد)ة( 
نهر  شارع  القدس  تجزئة  عنوانه)ا( 
 93150 مارتي6   12 رقم  اللوكوس 

مارتي6 املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2022 مارس   14 بتار خ 
 12 رقم  اللوكوس  نهر  شارع  القدس 

مارتي6 - 93150 مارتي6 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 887.
615I

KSAR ALIMAN SARL

KSAR ALIMAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

KSAR ALIMAN SARL
 GARARGE AVENUE TARIK

 IBNOU ZIAD N° 237 FNIDEQ ،
93100، FNIDEQ MAROC

KSAR ALIMAN SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 GARAGE وعنوان مقرها االجتماعي
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 AVENUE TARIK IBNOU ZIAD
 N° 237 FNIDEQ - 93100

.FNIDEQ MAROC
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.26141

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2022 مارس   10 في  املؤرخ 
 Dépannage,« من  الشركة  نشاط 
 Remorquage de Véhicules
 transport  « إلى   «  Automobiles
 National et International de
 marchandise pour compte

.« d’autrui
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 930.
616I

 Impulse Associates for Legal Tax Audit &

Accounting Advisory SARL

C B INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 Impulse Associates for Legal Tax
 Audit & Accounting Advisory

SARL
مكتب 33 مركز األعمال كاستيا، 

شارع عبد الرحيم اليوسفي - طنجة 
، 90060، طنجة املغرب

C B INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

اللة ياقوت شقة »د« الطابق 
الخامس - 20080 الدارالبيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 C B  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.INTERNATIONAL
و  دعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواكبة الشركات
الخبرة في التسيير

التسو ق و التصدير و اإلستيراد
و جميع رشكال التجارة و التسيير.

 39  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  »د«  شقة  ياقوت  اللة  شارع 
الدارالبيماء   20080  - الخامس 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة وداد اإلبراهيمي اإلدري�سي 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة وداد اإلبراهيمي اإلدري�سي 
بن  الزبير  زنقة   160 عنوانه)ا( 
 20290 7 ص س  2 شقة  العوام ط 

الدارالبيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وداد اإلبراهيمي اإلدري�سي 
بن  الزبير  زنقة   160 عنوانه)ا( 
 20290 7 ص س  2 شقة  العوام ط 

الدارالبيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 10164.
617I

aice compta

EBOOKING-CAR. COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسمال الشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
EBOOKING-CAR. COM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 
رحمد املوقري إقامة موالي ادريس 

حي غاسين - 20100 البيماء 
املغرب.

رفع ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.209717
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
من  ري  درهم«   1.000.000«
»3.000.000 درهم« إلى »4.000.000 
حصص  تقديم   : طر ق  عن  درهم« 

نقدية رو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818241.
618I

MOROCCO LEADER BUSINESS

BAY WINGS GLOBAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

BAY WINGS GLOBAL
 RES AL BOUSTANE 2 IMM

 1 MAG 1 BERNOUSSI
 (DOMICILIE/STE BURODAFER(

، 20290، casablanca maroc
BAY WINGS GLOBAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
البستان 2 البناية 1 باملح6 1 

البرنو�سي - 20600 الدار البيماء 
املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

. 496521
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 مارس   15 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 BAY WINGS الوحيد  الشر ك  ذات 

 100.000 ررسمالها  مبلغ   GLOBAL
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 1 باملح6   1 البناية   2 البستان  اقامة 
البيماء  الدار   20600  - البرنو�سي 

املغرب نتيجة ل : تفكيك الشركة.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 1 باملح6   1 البناية   2 البستان 
البيماء  الدار   20600  - البرنو�سي 

املغرب. 
و عين:

و  معسوف  محمد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( بلوك 5 زنقة 3 رقم 7 حي 2 
و س ح شارع موالي اسماعي6 20290 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيماء  الدار 

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: اقامة البستان 2 البناية 1 باملح6 1 

البرنو�سي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818808.
619I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

INDUS CHIMIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
INDUS CHIMIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
االكسياس شارع يعقوب املنصور - 

20380 الدارالبيماء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.357129

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 نونبر   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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ادوارد  مارك  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   150 و نك6 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   450 رص6 
نونبر   10 بتار خ  بوز ت  املصطفى 

.2020
عبداملجيد  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   250 فحلي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   450 رص6 
نونبر   24 بتار خ  بوز ت  املصطفى 

.2020
ماري  دلفين  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  100 حصة  كودوفروا 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   100 رص6 
مارس   02 بتار خ  بوز ت  املصطفى 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2021 تحت رقم 771211.
620I

CYH

STE ORINEGO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE ORINEGO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 84 زنقة 
رقم 1 تجزئة ابن خلدون وجدة 

60000 وجدة املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.32287

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE ORINEGO ح6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 30.000.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
 84 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة رقم 1 تجزئة ابن خلدون وجدة 

لقف6  نتيجة  املغرب  وجدة   60000
الشركة.

و عين:
و  مختاري  هللا  عبد  السيد)ة( 
املغرب   60000 وجدة  عنوانه)ا( 

وجدة كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   84 وفي   2021 يونيو   30 بتار خ 
وجدة  خلدون  ابن  تجزئة   1 رقم 

60000 املغرب وجدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 280.
621I

beta conseil

DOMAINE EL SAHEL sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

beta conseil
 149BD LALLA YACOUT N° 58
 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc
DOMAINE EL SAHEL sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 367 شارع 

الزرقطونى الطابق التانى مكتب 
رقم 7 الدار البيماء. - 20400 الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DOMAINE EL SAHEL sarl
تربية   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ماشية األلبان.
-تربية الحيوانات وإنتاج املنتجات 

الحيوانية وتسمينها.

وتسو ق  وتصدير  -استيراد 
املنتجات الحيوانية.

 367  : االجتماعي  املقر  عنوان 
التانى  الطابق  الزرقطونى  شارع 
مكتب رقم 7 الدار البيماء. - 20400 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

10.200.000 درهم، مقسم كالتالي:
 : اكباوي  العالي  عبد  السيد   -

34.000 بقيمة 100 درهم.
بقيمة   34.000  : ز ن  نور  السيد 

100 درهم.
 34.000  : مالحسين  نهاد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اكباوى  العالى  عبد  السيد 
اللطيف  عبد  شارع   68 عنوانه)ا( 
 1 ط  ا  درج  وفاء  اقامة  قدور  بن 
البيماء  الدار   20400 بوركون  ش1 

املغرب.
تجزئة  عنوانه)ا(  ز ن  نور  السيد 
النواصر  املتوك6 رقم269 دار بوعزة 

20600 الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  مالحسين  نهاد  السيد 
شارع مو�سى ابن نصير رقم 89 طنجة 

20700 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اكباوي  العالي  عبد  السيد 
اللطيف  عبد  شارع   68 عنوانه)ا( 
 1 ط  ا  درج  وفاء  اقامة  قدور  بن 
البيماء  الدار   20400 بوركون  ش1 

املغرب
تجزئة  عنوانه)ا(  ز ن  نور  السيد 
النواصر  املتوك6 رقم269 دار بوعزة 

20600 الدار البيماء املغرب
عنوانه)ا(  مالحسين  نهاد  السيد 
شارع مو�سى ابن نصير رقم 89 طنجة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818742.
622I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

BOULIF INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
BOULIF INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع لالياقوت وزنقة العرعارمبنى 
9اقامة غاليز الطابق 4 شقة 17 - 

20250 الدارالبيماء املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.422005

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 فبراير   04 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   BOULIF INVEST
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
لالياقوت  شارع  تقاطع  اإلجتماعي 
غاليز  9اقامة  العرعارمبنى  وزنقة 
 20250  -  17 شقة   4 الطابق 
الدارالبيماء املغرب نتيجة ل : تكبد 

الشركة خسائر مادية.
تقاطع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العرعارمبنى  وزنقة  لالياقوت  شارع 
 -  17 شقة   4 الطابق  غاليز  9اقامة 

20250 الدارالبيماء املغرب. 
و عين:

و  بوليف  يوسف  السيد)ة( 
ارسالن  شكيب  زنقة   4 عنوانه)ا( 
فاس   30110 فاس  ج  م   8 الشقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
وزنقة  لالياقوت  شارع  تقاطع   :
 4 الطابق  غاليز  9اقامة  العرعارمبنى 

شقة 17 الدارالبيماء 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818780.
623I

SETTAFID

لوكمان امو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

SETTAFID
 187BD ABA CHOUAIB

 DOUKKALI HAY EL FARAH
 CASABLANCA CASABLANCA،
26000، CASABLANCA MAROC
لوكمان امو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 

انفا الطابق رقم 9 شقة رقم 91 
اقامة الربيع انفا انفا 20250 الدار 

البيماء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.488407

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوبكري  رشيد  )ة(  السيد  تفو ت 
333 حصة اجتماعية من رص6 333 
بايت  )ة( رشيد  السيد  لفائدة  حصة 

بتار خ 22 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818520.
624I

AAMAR CONSULTING

BANNA TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira
، 70000، LAAYOUNE MAROC

BANNA TOURS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 
عمارة لخر ف شارع مكة تجزئة 707 

- 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

40857
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BANNA TOURS
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اسفار و تنظيم الرحال ت الداخلية و 

الخارجية-.
 22 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة لخر ف شارع مكة تجزئة 707 

- 70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : املحفوظ  لخر ف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : وهبي  بنت  تيشيت  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املحفوظ  لخر ف  السيد 
امبارك  محمد  بصير  زنقة  عنوانه)ا( 

رقم 10 72000 السمارة املغرب.
وهبي  بنت  تيشيت  السيدة 
فيال  غشت   20 شارع  عنوانه)ا( 
 70000 رشيد  موالي  حي  لخربف 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املحفوظ  لخر ف  السيد 
امبارك  محمد  بصير  زنقة  عنوانه)ا( 

رقم 10 72000 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 795.
625I

AAMAR CONSULTING

SAHARATEL TRANS TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira
، 70000، LAAYOUNE MAROC
 SAHARATEL TRANS TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 19 
عمارة لخر ف شارع مكة تجزئة 707 

- 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

40853
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SAHARATEL TRANS TOURS
النق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
 19 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة لخر ف شارع مكة تجزئة 707 

- 70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : املحفوظ  لخر ف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : وهبي  بنت  تيشيت  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املحفوظ  لخر ف  السيد 
امبارك  محمد  بصير  زنقة  عنوانه)ا( 

رقم 10 72000 السمارة املغرب.
وهبي  بنت  تيشيت  السيدة 
فيال  غشت   20 شارع  عنوانه)ا( 
 70000 رشيد  موالي  حي  لخربف 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املحفوظ  لخر ف  السيد 
امبارك  محمد  بصير  زنقة  عنوانه)ا( 

رقم 10 72000 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 793.
626I

AAMAR CONSULTING

TSG IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira
، 70000، LAAYOUNE MAROC
TSG IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23 

عمارة لخر ف شارع مكة تجزئة 707 
- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TSG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.IMMOBILIER
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
 23 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة لخر ف شارع مكة تجزئة 707 

- 70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : املحفوظ  لخر ف  السيد 
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حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد لخر ف احمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املحفوظ  لخر ف  السيد 
امبارك  محمد  بصير  زنقة  عنوانه)ا( 

رقم 10 72000 السمارة املغرب.
عنوانه)ا(  احمد  لخر ف  السيد 
حي  لخربف  فيال  غشت   20 شارع 
موالي رشيد 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

املحفوظ  لخر ف  السيد 
امبارك  محمد  بصير  زنقة  عنوانه)ا( 

رقم 10 72000 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 794.
627I

fiskzem

DIGIT-ON
إعالن متعدد القرارات

fiskzem
 hay zahra rue oued el yarmouk

، 15000، khemisset maroc
DIGIT-ON »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

4.بلوك ر16 حي الر اض - 15000 
الخميسات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.29309
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 فبراير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  إجتماعية  حصة   300 تفو ت 
السيد عثمان بناني إلى السيد مولود 
داود و تغير الشك6 القنوني من شركة 
بشر ك  محدودة  مسؤولية  ذات 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 
محدودة و تأكيد السيد عثمان بناني 
كمسير لشركة مع جميع الصالحيات 

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :8  .7 رقم  بند 
إجتماعية  300 حصة  تفو ت  مايلي: 
السيد  الى  بناني  عثمان  السيد  من 
مولود داود بقيمة 100 درهم للحصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  بالخميسات  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 128.
628I

ALLIANCE COMPTABLE

JADMYN IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ALLIANCE COMPTABLE
 RUE GEORGE SANS ETG 03
 1 N 2 VALFLEURRI ، 20300،

CASABLANCA MAROC
JADMYN IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

 03RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 GEORGE SAND ETG 01

 N 02 VAL FLEURI - 20230
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
530699

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.JADMYN IMMOBILIER
 LA  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PROMOTION IMMOBILIÈRE ET
.TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 03RUE  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 GEORGE SAND ETG 01 N 02 VAL
 FLEURI - 20230 CASABLANCA

.MAROC
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 CHERKAOUI السيد 
حصة   ABDELGHANI : 1.000

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 CHERKAOUI السيد 
 BD LA عنوانه)ا(   ABDELGHANI
 CORNICHE RES LES JARDINS
 DU PHARE 2 IMM 2 ETG 6

.20300 CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 CHERKAOUI السيد 
 BD LA عنوانه)ا(   ABDELGHANI
 CORNICHE RES LES JARDINS
 DU PHARE 2 IMM 2 ETG 6

20300 CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 810990.
629I

EURO ADVISORY

BIO LOCAL
إعالن متعدد القرارات

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,82
 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc
BIO LOCAL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 82 شارع 

جنرال رمز ان الشقة رقم 2 - - 
الناظور اململكة املغربية.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.21767

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 دجنبر 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إذن بنق6 األسهم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إستقالة املسيرين الحاليين
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  قبال  املمتلكة  الحصص  بيع  تم 
التي  الطالبي  هشام  السيد  طرف 
)خمسمائة(   500 إلى  عددها  يص6 
حصة من جهة و الحصص املمتلكة 
هشام  السيد  طرف  من  قبال 
 500 إلى  عددها  يص6  التي  بوعزاتي 
)خمسمائة( من جهة رخرى إلى السيد 
مزداد  الجنسية  مغربي  رشن،  محمد 
لبطاقة  الحام6   06/01/1980 في 
و   S455680 رقم  الوطنية  التعر ف 
روالد   74 رقم  شارع  بالناظور  املقيم 
التقسيم  رصبح  ذلك  بوطيب.وإثر 
الجديد لكافة الحصص بإسم السيد 

محمد رشن بعدد مئة حصة.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مهامهما  كافة  من  املسيرين  إستقالة 
هشام  السيد  وهما  الشركة  داخ6 
التعر ف  لبطاقة  الحام6  الطالبي 
الوطنية S677727 و هشام بوعزاتي 

S682903 تعر فه
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
العمراني،  محمد  السيد  تعيين  تم 
بالناظور  مزداد  الجنسية  مغربي 
الحام6  و   12/11/1980 بتار خ 
لبطاقة التعر ف الوطنية 473574 و 
القاطن قطاع 25 ر اض األطر عمارة 

B الشقة 3 حي الر اض الرباط
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

إعتماد القانون األسا�سي الجديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتار خ  بالناضور  االبتدائية 

2022 تحت رقم 158.

630I
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تراجيكوم

 TECHNIC SOLUTIONS
SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

تراجيكوم
39 زنقة لي6 بلفدير ، 20310، 

الدارالبيماء املغرب
 TECHNIC SOLUTIONS

SERVICES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 62 شارع 
إبن تاشفين - 20310 الدارالبيماء 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.245565

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 يناير   24 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
 TECHNIC SOLUTIONS التسمية 
 14 بالعنوان  الكائن  و   SERVICES
33210 الرباط املغرب   - شارع املجد 
و املسير من طرف السيد)ة( هردمان 

عبدهللا.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817701.
631I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

MINEROCERACUS MINES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة الني6 رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب
 MINEROCERACUS MINES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 707 
رقم 337 - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

40841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MINEROCERACUS MINES

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون   70000  -  337 رقم   707

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد السالم بنعمر : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

 : بنعمر  السالم  عبد  السيد 

100.000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بنعمر  السالم  عبد  السيد 
 04 عمارة  الجيراوي  زنقة  عنوانه)ا( 

شقة 02 حي خط الرملة 02 70000 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنعمر  السالم  عبد  السيد 
 04 عمارة  الجيراوي  زنقة  عنوانه)ا( 

شقة 02 حي خط الرملة 02 70000 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 783.

632I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

KHALIL WORKS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة الني6 رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب
KHALIL WORKS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الجيزة رقم 8 - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KHALIL WORKS
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتعددة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون   70000  -  8 رقم  الجيزة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 السيد ابراهيم الخلي6 السو دي :
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 
السيد ابراهيم الخلي6 السو دي : 

100.000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السو دي  الخلي6  ابراهيم  السيد 
 61 رقم  صميم  بن  زنقة  عنوانه)ا( 
العيون   70000  01 الرملة  خط  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السو دي  الخلي6  ابراهيم  السيد 
 61 رقم  صميم  بن  زنقة  عنوانه)ا( 
العيون   70000  01 الرملة  خط  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 773.
633I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

PANASAHARA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة الني6 رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب

PANASAHARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املستقب6 رقم 33 - 70000 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PANASAHARA
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
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االشخاص والبمائع.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون   70000  -  33 رقم  املستقب6 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : اكر طة  مولود  محمد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.
حصة   500  : معطال  علي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 : اكر طة  مولود  محمد  السيد 

50.000 بقيمة 100 درهم.
 50.000  : معطال  علي  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اكر طة  مولود  محمد  السيد 
حي   52 رقم  مزوار  شارع  عنوانه)ا( 
العيون   70000  02 الرملة  خط 

املغرب.
عنوانه)ا(  معطال  علي  السيد 
 01 الرقم  ف  بلوك  رشيد  موالي  حي 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اكر طة  مولود  محمد  السيد 
حي   52 رقم  مزوار  شارع  عنوانه)ا( 
العيون   70000  02 الرملة  خط 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 774.
634I

CORPOCONSULT SARL

نيساكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL
 EME ETAGE N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG
 BD OMAR AL KHAYAM

 ET RUE EL BANAFSAJ HAY

 RAHA CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

نيساكري شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
سار ة بن زونيم الطابق 3 شقة 3 
بامليي 20340 الدار البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

نيساكري.
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االرا�سي الفالحية و ااالشجاراملثمرة.

عنوان املقر االجتماعي : 12 شارع 
 3 شقة   3 الطابق  زونيم  بن  سار ة 
بامليي 20340 الدار البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 250  : رزملاض  نوهاد  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : رزملاض  ياسمينة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رزملاض  نوهاد  السيدة 
 3 شقة  الخامس  محمد  شارع   487

حسان 10020 الرباط املغرب.
رزملاض  ياسمينة  السيدة 
محمد  شارع   487 عنوانه)ا(   
 10020 حسان   3 شقة  الخامس 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رزملاض  نوهاد  السيدة 
 3 شقة  الخامس  محمد  شارع   487

حسان 10020 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818741.
636I

EUROMED COMPTA-SARL

MAGIL CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MAGIL CAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املح6 
رقم 1 تجزئة معطى هللا رقم 2467 
محاميد مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.96415

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
السعيد صالح  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  500 حصة  هادي  بن 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   500 رص6 
امين عموش بتار خ 17 مارس 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 3193.
637I

GLOBEX CONSEIL كلوبكس كونسياي

SAHA KHAYR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

 GLOBEX كلوبكس كونسياي
CONSEIL

21 شارع الحسن الثاني ، الشقة 
س3 م.ج مكناس، 50000، 

MEKNES املغرب

SAHA KHAYR TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 127« 
ر« النعيم 4/3 مكناس. - 50000 

مكناس املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.45641
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 ركتوبر 2021 تم تحو 6 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مكناس.   3/4 النعيم  ر«   »127 »رقم 
- 50000 مكناس املغرب« إلى »تجزئة 
طر ق   45 رقم  اسماعلية  منازل 
مكناس.   50000 والل  ايت  اكوراي 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   09 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2021 تحت رقم 5340.
638I

موثق

 MIKISHA INVEST »«
»S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موثق
7 شارع املعتمد ابن عباد إقامة ابن 
الخطيب بلوك ر الطابق األول رقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب
 »MIKISHA INVEST » S.A.R.L«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة - 
ملتقى شارع الحسن األول وزنقة 
الكشاف ، اقامة نجاة ، شقة 6 ، 

 Tanger 90000 6/5 مكتب 5 ، رقم
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125735

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
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املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.»MIKISHA INVEST » S.A.R.L«
غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

العقاري
العقارات  جميع  شراء  و  بيع   -  
وبناء  بناؤها  سيتم  التي  رو  املبنية 
املباني  ذلك  في  بما  املباني،  جميع 
الخاصة باالستخدامات الصناعية رو 

التجار ة رو السكنية.
والتشغي6،  االستحواذ،   -
والتشغي6،  واإلدارة،  والتطو ر، 
رو  كلًيا  والبيع  والتبادل،  واإليجار، 
واملباني،  األرا�سي  جميع  من  جزئًيا 
املنشآت  جميع  وتشغي6  إنشاء 

السياحية رو املماثلة.
في  رو املشاركة  إنشاء الشركات   -  
تأسيسها رو ز ادة ررس مال الشركات 
القائمة في شك6 اندماج رو انقسام رو 
الكفالة،  طر ق  عن  رو  االستيعاب، 
الحقوق  رو  املالية،  األوراق  شراء  رو 
االجتماعية، رو مساهمة السلع عينا 

رو غير ذلك
رنواع  جميع  عامة،  وبصفة   
الصناعية،  التجار ة،  املعامالت 
بالنشاط  املتعلقة  املالية  العقار ة، 
غير  رو  مباشرة  بصورة  إليه  املشار 

مباشرة،.
طنجة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
وزنقة  األول  الحسن  شارع  ملتقى   -
 ،  6 شقة   ، نجاة  اقامة   ، الكشاف 
 Tanger 90000 5/6 5 ، رقم  مكتب 

طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : عناد  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 50  : السيدة دليلة انيسة صوابر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عناد  محمد  السيد 
طنجة، شارع طانطان اقامة سليمان 

1، طابق 5،شقة 127 90000 طنجة 
املغرب.

صوابر  انيسة  دليلة  السيدة 
تجزئة   ،67 قطعة  طنجة،  عنوانه)ا( 
 18 رقم   ،6 هيلس،تاطابق  ماالباطا 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عناد  محمد  السيد 
طنجة، شارع طانطان اقامة سليمان 
1، طابق 5،شقة 127 90000 طنجة 

املغرب
صوابر  انيسة  دليلة  السيدة 
تجزئة   ،67 قطعة  طنجة،  عنوانه)ا( 
 18 رقم   ،6 هيلس،تاطابق  ماالباطا 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252192.
639I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 STE PHARMACIE ARSAT
CHAOUIA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 50
 YACHAFINE ، 26000،
BERRECHID MAROC

 STE PHARMACIE ARSAT
CHAOUIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1092 
تجزئة عرصة الشاو ة - 26000 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
16397

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PHARMACIE ARSAT CHAOUIA
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

 1092  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 26000  - الشاو ة  عرصة  تجزئة 

برشيد املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : باهلل  مقتدي  اسية  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
السيدة اسية مقتدي باهلل : 1000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
باهلل  مقتدي  اسية  السيدة 
 73 رقم   31 زنقة  مبروكة  عنوانه)ا( 

20000 الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
باهلل  مقتدي  اسية  السيدة 
 73 رقم   31 زنقة  مبروكة  عنوانه)ا( 

20000 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 284.
640I

COMPTAMED

AYA FIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
AYA FIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 150 

تجزئة منى الطابق 3 عين الشق الدار 
البيماء - 20000 الدار البيماء 

املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.129409
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحو 6  28 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»150 تجزئة منى الطابق 3 عين الشق 
الدار البيماء - 20000 الدار البيماء 
الزرقطوني  شارع   41« إلى  املغرب« 
الطابق 7 الشقة 37 الدار البيماء - 

20000 الدار البيماء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

ركتوبر 2021 تحت رقم 795422.
641I

IMP SAHARA

MATALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 70000، العيون 

املغرب
MATALI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة بلوك D رقم 186 - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MATALI
املراقبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
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الفنية للمركبات.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  -  186 رقم   D بلوك  الوكالة 

العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد احمد فريسن : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : علي  معطال  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فريسن  احمد  السيد 
دوار تانبت راس املي6 81000 كلميم 

املغرب.
حي  عنوانه)ا(  علي  معطال  السيد 
موالي رشيد بلوك ف رقم 01 70000 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فريسن  احمد  السيد 
دوار تانبت راس املي6 81000 كلميم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 764/22.
642I

WAY CONSEIL

PADRE FAMILIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PADRE FAMILIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق االر�سى تجز ئة نوارة 13 
عمارة رقم 18 دوار السراغنة - 

45160 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123837
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PADRE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.FAMILIA
غرض الشركة بإيجاز : سناك 

مقهى.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 13 نوارة  تجز ئة  االر�سى  بالطابق 
 - السراغنة  دوار   18 رقم  عمارة 

45160 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : موحى  انطوان  رنيي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة اشو فاطمة : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
موحى  انطوان  رنيي  السيد 
عنوانه)ا( تجز ئة صوفيا الهالل رقم 

29 تاركة 45160 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  فاطمة  اشو  السيدة 
تاركة   29 الهالل رقم  تجز ئة صوفيا 

45160 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فاطمة  اشو  السيد 
تاركة   29 الهالل رقم  تجز ئة صوفيا 

45160 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   29 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134104.
643I

FLASH ECONOMIE

CEZAD’CO TRADING » C.T«
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

»CEZAD’CO TRADING » C.T
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ررسمالها :100.000,00 درهم

مقرها اإلجتماعي: 56 شارع موالي 
يوسف الطابق 3 الشقة رقم 14 - 

الدارالبيماء
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

431699
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
قرر   2021 دجنبر   06 بتار خ  املؤرخ 
تحو 6 املقر االجتماعي الحالي للشركة 
الطابق  يوسف  موالي  شارع   56 من 
إلى  الدارالبيماء   14 رقم  الشقة   3
مكتب رقم 8 الطابق 2, جماعة دائرة 
زنقة  زاو ة  املعار ف  ,حي  املعار ف 
القايد األشطر و زنقة ابراهيم النخعي 
و  سينتو  مونت  دي  زنقة   94 سابقا 
الدار   - جيروندان  دي  زنقة  زاو ة  في 

البيماء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

دجنبر 2021 تحت رقم 806680
644I

FLASH ECONOMIE

THAMINE SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

THAMINE SERVICES
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
مقرها اإلجتماعي: 21 ساحة ربو بكر 

الصديق رقم 8 ركدال - الرباط
ررسمالها :100000 درهم

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
144259

بمقت�سى قرار الشركاء املؤرخ بتار خ 
26 غشت 2021 قرر

ح6 الشركة- 
تعيين السيدة فاطمة ثمين 

كمصفية للشركة -
21 ساحة  في  حدد مقر التصفية 
 - ركدال   8 رقم  الصديق  بكر  ربو 

الرباط- 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 1258
645I

FLASH ECONOMIE

 LABORATOIRES D’NALYSES
 MEDICALES MOHAMED

AMINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 LABORATOIRE D’ANALYSES
 MEDICALES » »MOHAMED

 AMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة، ذات 

شر ك وحيد 
بمقت�سى عقد عرفي حرر بسطات 
تأسيس  تم   ،10/10/2018 بتار خ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شر ك وحيد، فيما يلي خصائصها :
 «  : التجاري  االسم   -
 LABORATOIRES D’NALYSES
 MEDICALES MOHAMED

AMINE « ؛ 
- املقر االجتماعي : شارع السالم، 
 ،3 رقم  ب،  شطر  الغالم1،  ره6 
البرنو�سي،  رنا�سي،  سفلي،  طابق 

الدارالبيماء ؛
- املدة : 99 سنة ؛

للتحليالت  :مختبر  الهدف   -
املواد  جميع  شراء  و  بيع  الطبية، 

الخاصة بعم6 املختبر وغيرها ؛
درهم  رلف  مائة   : الررسمال   -

)100.000 درهم( ؛
من  الشركة  تسير   : التسيير   -
طرف السيد عمر البوطهري، القاطن 
البرنو�سي،  سيدي  بالدارالبيماء، 
مجموعة   ،20 رقم   ،1 عمارة  البدر، 

سكنية 13 ؛ 
عمر  السيد   : الوحيد  الشر ك   -

البوطهري.
كذا  و  القانوني  اإليداع  تم 
لدى  التجاري  بالسج6  التسجي6 
التجار ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
ركتوبر   30 بتار خ  بالدارالبيماء، 

2018، تحت رقم 00680714.
من رج6 الخالصة والبيان

املسير 

646I
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العياط ز نب

EL HORNO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

العياط ز نب
شارع الداي ولد سيدي بابا زنقة 

 AV DAY الوالء اقامة الصفا تطوان
 OULD SIDI BABA IMM SAFA

 TETOUAN، 93030، TETOUAN
املغرب

EL HORNO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املطار رقم 171 تطوان - 94000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
31259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. HORNO
غرض الشركة بإيجاز : صنع و بيع 

الخبز و الحلو ات.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 94000  - تطوان   171 رقم  املطار 

تطوان املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 1.500.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 : جالل  محمد  العسري  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   15.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جالل  محمد  العسري  السيد 

عنوانه)ا( شارع 9 ابر 6 تجزئة املطار 

93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

جالل  محمد  العسري  السيد 

عنوانه)ا( شارع 9 ابر 6 تجزئة املطار 

93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 830.

647I

universal gestion

ALI&CIE
إعالن متعدد القرارات

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 

7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

ALI&CIE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

املنارة املركز التجاري م رفوني مح6 

رقم 11 - 40000 مراكش املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.109337

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير توقيع البنك

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 

املنفص6  بالتوقيع  الشركة  ستلتزم 

إما السيد بتيت  للمدير ن املشاركين 

ياسين رو السيد طرابل�سي محمد رمين 

لفترة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134073.

648I

COMPTASIG

MOR BOIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTASIG
حي السالم بلوك 14 رقم 2 سيدي 
سليمان ، 14200، سيدي سليمان 

املغرب
MOR BOIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزة 

روالد عزوز رقم 34 الوحدة 6 الحي 
الحسني الدار البيماء 20230 الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
535573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ركتوبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MOR  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.BOIS
رشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألشغال املختلفة.
تجزة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحي   6 الوحدة   34 رقم  عزوز  روالد 
الحسني الدار البيماء 20230 الدار 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : لخنات  بنعي�سى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لخنات  بنعي�سى  السيد 
 01 رقم   6 بلوك  عزوز  روالد  تجزئة 

20230 الدار البيماء  الحي الحسني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لخنات  بنعي�سى  السيد 
 01 رقم   6 بلوك  عزوز  روالد  تجزئة 

20230 الدار البيماء  الحي الحسني 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 9118.

649I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ANALISA GROUPE TEXTILE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 

الطابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب

 ANALISA GROUPE TEXTILE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة 4 

مستودع رقم 47،منطقة االنشطة 

االقتصادية الفنيدق،املنطقة الحرة 

واد نكرو الفنيدق - 93100 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

31265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ANALISA GROUPE TEXTILE
- استيراد   : بإيجاز  غرض الشركة 
وإعادة تصدير املنسوجات ومنتجات 

املالبس ؛
املنسوجات  وتوزيع  وتخز ن  بيع   -

ومنتجات املالبس..
 4 بقعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االنشطة  47،منطقة  رقم  مستودع 
الحرة  الفنيدق،املنطقة  االقتصادية 
واد نكرو الفنيدق - 93100 الفنيدق 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محمد  سليمان  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  سليمان  السيد 
بو رتا   04 رقم  روساليس  لوس  كايي 

ص سبتة 93100 سبتة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  سليمان  السيد 
بو رتا   04 رقم  روساليس  لوس  كايي 

ص سبتة 93100 سبتة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 873.
650I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

I.M.R.M IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب
 I.M.R.M IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة 3 
مستودع رقم 28 ،منطقة االنشطة 
االقتصادية الفنيدق،املنطقة الحرة 
واد نكرو الفنيدق - 93100 الفنيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

31267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.I.M.R.M IMPORT-EXPORT
- استيراد   : بإيجاز  غرض الشركة 
وز وت  غيار  قطع  تصدير  وإعادة 

تشحيم. ؛
غيار  قطع  وتوزيع  وتخز ن  بيع   -

وز وت تشحيم. ..
 3 بقعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االنشطة  ،منطقة   28 رقم  مستودع 
الحرة  الفنيدق،املنطقة  االقتصادية 
واد نكرو الفنيدق - 93100 الفنيدق 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد الرحماني : 70 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
السيدة مر م مخناس : 10 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 10  : الرحماني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 10  : الرحماني  عي�سى  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الرحماني  رشيد  السيد 
تجزئة موالي رشيد شارع بغداد رقم 

22 93100 الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا(  مخناس  مر م  السيدة 

تجزئة موالي رشيد شارع بغداد رقم 
22 93100 الفنيدق املغرب.

السيد محمد الرحماني عنوانه)ا( 
رقم  بغداد  زنقة  رشيد  موالي  تجزئة 

22 93100 الفنيدق املغرب.
السيد عي�سى الرحماني عنوانه)ا( 
رقم  بغداد  زنقة  رشيد  موالي  تجزئة 

22 93100 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرحماني  رشيد  السيد 
تجزئة موالي رشيد شارع بغداد رقم 

22 93100 الفنيدق املغرب
السيد محمد الرحماني عنوانه)ا( 
رقم  بغداد  زنقة  رشيد  موالي  تجزئة 

22 93100 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 874.
651I

FIDASSURCO

AL FAN ALIMARATI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
AL FAN ALIMARATI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رفاق 2 
رقم 609 - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FAN ALIMARATI
: التجارة و  غرض الشركة بإيجاز 

االراد والتصدير.
 2 رفاق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم 609 - 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : كام6  صادقي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كام6  صادقي  السيد 
امارات متحدة عربي دبي 00000 دبي 

امارات متحدة عربي.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمر  الدرابي  السيد 
مراكش   40000  609 رقم   2 رفاق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134075.
652I

NEW UNIVERSAL CENTRE PRIVE

 NEW UNIVERSAL CENTRE
PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

 NEW UNIVERSAL CENTRE
PRIVE

 CPLX HASSANI RESIDENCE
 ANNAJAH ETG 1 ، 90000،

tanger maroc
 NEW UNIVERSAL CENTRE
PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
الحسني إقامة النجاح الطابق - 

90000 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
117947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEW  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.UNIVERSAL CENTRE PRIVE
شهادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدر ب منهي.
مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الطابق  النجاح  إقامة  الحسني 

90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة فقير سارة : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 25 عنوانه)ا(  سارة  فقير  السيدة 
زنقة روسيالن 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 25 عنوانه)ا(  سارة  فقير  السيدة 
زنقة روسيالن 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2021 تحت رقم 6041.
653I

nador conseil sarl au

YOUBELYA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

YOUBELYA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موسكو رقم 04 الطابق التاني شقة 

رقم 04 لعري الشيخ - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
23823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.YOUBELYA TRANS
النق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبمائع  الدولي  و  الوطني 

الغير 
املصحوبة  غير  االمتعة  نق6 

لحساب الغير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
التاني شقة  الطابق   04 رقم  موسكو 
 62000  - الشيخ  لعري   04 رقم 

الناظور املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اوراغ طارق : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  طارق  اوراغ  السيد 
دوار الشط لحمارة اركمان 62000 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  طارق  اوراغ  السيد   
دوار الشط لحمارة اركمان 62000 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 03 مارس 

2022 تحت رقم 356.
654I

nador conseil sarl au

SAMO-FRIGO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
SAMO-FRIGO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موسكو رقم 04 الطابق الثاني 

الشقة رقم 04 حي لعري الشيخ - 
62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
23829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. SAMO-FRIGO
غرض الشركة بإيجاز : - التكييف 
رجهزة  )بيع وتركيب وتجميع وصيانة 
ورلواح التكييف الصناعية واملكتبية 

واملنزلية وغيرها(.
- التبريد والتهو ة الصناعية..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موسكو رقم 04 الطابق الثاني الشقة 
 62000  - الشيخ  لعري  حي   04 رقم 

الناظور املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املاحي سمير : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سمير  املاحي  السيد 

بوعرك   29 بلوك  مسعود  سكتور 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سمير  املاحي  السيد 

بوعرك   29 بلوك  مسعود  سكتور 

62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتار خ 09 مارس 

2022 تحت رقم 388.

655I

AFC PARTENAIRE

SAGA ENERGY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE

 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM

 MARRAKECH MARRAKECH،

40000، MARRAKECH maroc

SAGA ENERGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مسلم تقسيم بكارالطابق الثالث 

شقة رقم 14 باب دكالة مراكش 

مراكش 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAGA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.ENERGY
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب مواد الطاقة املتجددة
رعمال متنوعة رو تشييدية

تجارة
استيراد وتصدير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثالث  بكارالطابق  تقسيم  مسلم 
مراكش  دكالة  باب   14 رقم  شقة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عماري  عائشة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عماري  عائشة  السيدة 
حي الربيع شارع الهدى وجدة 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عماري  عائشة  السيد 
حي الربيع شارع الهدى وجدة 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134155.
656I

ايت ربيع

LUJENS WORLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ايت ربيع
 LOT ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID MARRAKECH ،
40160، مراكش املغرب

LUJENS WORLD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 112 
الشقة B1 شارع محمد الخامس 
كيليز - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LUJENS WORLD
غرض الشركة بإيجاز : -1 الد يكور 
الداخلي - بيع وشراء املالبس الجاهزة 

و منتجات الصناعة التقليدية .
عنوان املقر االجتماعي : رقم 112 
الخامس  محمد  شارع   B1 الشقة 

كيليز - 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
جنين  لو�سي  السيدة 
بقيمة  حصة   600  : اليزنامبيوتوكان 

100 درهم للحصة .
 400  : بول  جين-ريشار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جنين  لو�سي  السيدة 
اقامة  عنوانه)ا(  اليزنامبيوتوكان 
الجنوبي  النخي6   4 رقم  الكولف 

40060 مراكش املغرب.
السيد جين-ريشار بول عنوانه)ا( 
جورج  شارع   604 الك  حدائق 

بومبيدو 06110 لوكاني فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
جنين  لو�سي  السيدة 
اقامة  عنوانه)ا(  اليزنامبيوتوكان 
الجنوبي  النخي6   4 رقم  الكولف 

40060 مراكش املغرب
السيد جين-ريشار بول عنوانه)ا( 
جورج  شارع   604 الك  حدائق 

بومبيدو 06110 لوكاني فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134160.
657I

Hanine

ZAYD PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

 ZAYD PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم 22 الدار البيماء املغرب

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري -.

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تحو 6  تم   2022 يناير   13 في  املؤرخ 
»من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة سومية إقامة شهرزاد 3 الطابق 
إلى  املغرب  البيماء  الدار   22 رقم   5
رحمد  موالي  زنقة   8 رقم   30 إقامة 

لوكلي حسان الرباط املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817374.
658I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE AL MAQDIS CASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE AL MAQDIS CASH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 62 مكرر 
شارع املقدس حي القدس وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.37077

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

ح6  تقرر   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 STE AL MAQDIS الوحيد  الشر ك 
 100.000 ررسمالها  مبلغ   CASH
 62 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
القدس  حي  املقدس  شارع  مكرر 
60000 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 
االجتماعي  الهدف  تحقيق  عدم   : ل 

للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 62 مكرر 
 - وجدة  القدس  حي  املقدس  شارع 

60000 وجدة املغرب. 
و عين:

و  طجيو  بومدين  السيد)ة( 
االسراء  زنقة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
60000 وجدة املغرب  07 وجدة  رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 981.
659I

SAGEST

TASNIM BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
TASNIM BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثاني رقم 98 ر تجزئة جينان 1 
طر ق عين شقف - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

71995
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TASNIM BUILDING
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني رقم 98 ر تجزئة جينان 1 طر ق 

عين شقف - 30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الهالوي  عدنان  السيد   -

بقيمة 100 درهم.
بقيمة   500  : لعفو  كمال  السيد 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الهالوي  عدنان  السيد 
لعلو  حي   02 بلوك   04 زنقة   05 رقم 

عين قادوس 30000 فاس املغرب.
السيد كمال لعفو عنوانه)ا( دوار 
الغواري عين الشقف موالي يعقوب 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهالوي  عدنان  السيد 
لعلو  حي   02 بلوك   04 زنقة   05 رقم 

عين قادوس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1577.
660I

GATT FIDUCIAIRE

M2 METAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE
 AV IBN KHALDOUN APP 86
 N° 1 ville nouvelle Meknes ،

50000، MEKNES MAROC

M2 METAL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 209 
زنقة 1 درب 18 حي االنارة - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

55705
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M2  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.METAL SARL
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال متنوعة او البناء
مقاول في نجارة االملينيوم املعدني.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 209 
 50000  - 18 حي االنارة  1 درب  زنقة 

مكناس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 : علوي  امراني  مصطفى  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
السيد مروان عمري : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
علوي  امراني  مصطفى  السيد 
 18 درب   1 زنقة  رقم209  عنوانه)ا( 

حي االنارة 50000 مكناس املغرب.
السيد مروان عمري عنوانه)ا( حي 
موالي احمد الذهبي زنقة 42 رقم 07 

52450 الر صاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  امراني  مصطفى  السيد 
 18 درب   1 زنقة  رقم209  عنوانه)ا( 

حي االنارة 50000 مكناس املغرب
السيد مروان عمري عنوانه)ا( حي 

موالي احمد الذهبي زنقة 42 رقم 07 
52450 الر صاني املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1037.
661I

مكتب املحاسبة

 STATION HASSANI
ENERGIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طر ق العرائش عمارة رجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

 STATION HASSANI ENERGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 20 
غشت طر ق الرباط القصر الكبير - 

92150 القصر الكبير املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
3315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. STATION HASSANI ENERGIE
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غاز -غس6 السيارات.
عنوان املقر االجتماعي : شارع 20 
غشت طر ق الرباط القصر الكبير - 

92150 القصر الكبير املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 2.100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
: الحسني  الجباري  رشيد   السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   21.000

للحصة .
 : الحسني  الجباري  رشيد  السيد 

21000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسني  الجباري  رشيد  السيد 
تجزئة  العرائش  طر ق  عنوانه)ا( 
رطاع هللا 02 رقم 122 القصر الكبير 

92150 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحسني  الجباري  رشيد  السيد 
تجزئة  العرائش  طر ق  عنوانه)ا( 
رطاع هللا 02 رقم 122 القصر الكبير 

92150 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 181.
662I

LE PUBLICATEUR LEGAL

EURO LUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 20450، 

الدار البيظاء املغرب
EURO LUB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
ابن رفاعي الطابق التالت شمال 
املعار ف - 20100 الداربيماء 

املغرب .
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.397997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   28 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  ح6 شركة 
EURO LUB مبلغ ررسمالها 100.000 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
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التالت  الطابق  رفاعي  ابن  شارع   10
شمال املعار ف - 20100 الداربيماء 

املغرب نتيجة ل : تصفية حبية.
و حدد مقر التصفية ب 10 شارع 
شمال  التالت  الطابق  رفاعي  ابن 
الداربيماء   20100  - املعار ف 

املغرب . 
و عين:

الشر في  العلوي  كر م  السيد)ة( 
هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا(  و 
 2 الزهور  الغول  ادريس  تجزئة   18
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   20104

للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

غشت 2020 تحت رقم 743748.
663I

ste controle balance sarl

DOMAINE AZOKRAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
DOMAINE AZOKRAF شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
1031 شقة 3 طابق 1 ر اض 
االسماعلية - 50000 مكناس 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.51499

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يناير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفو ت السيد )ة( يوسف الغزاوي 
رص6  من  اجتماعية  حصة   750
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   6.000

فاطمة طارق بتار خ 12 يناير 2021.
تفو ت السيد )ة( محمد الغزاوي 
رص6  من  اجتماعية  حصة   750
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   6.000

فاطمة طارق بتار خ 12 يناير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   19 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2021 تحت رقم 913.
664I

CECOGEL / SARL

MULTICHOICE CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
MULTICHOICE CENTER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 8 
زنقة موالي رحمد لكراري سدة. - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

38925
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MULTICHOICE CENTER
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التدر ب .
وجدة،   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - لكراري سدة.  رحمد  موالي  زنقة   8

60000 وجدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : صافي  رشيد  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : رخواجي  سكينة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   500  : صافي  رشيد  السيد 
100 درهم.

 500  : رخواجي  سكينة  السيدة 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صافي  رشيد  السيد 
زنقة  تجزئة طيبة  ر ا�سي  حي  وجدة، 
وجدة   60000  13 رقم  الر ان  باب 

املغرب.
السيدة سكينة رخواجي عنوانه)ا( 
زايو   62900 الجديد  الحي  زايو، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صافي  رشيد  السيد 
زنقة  تجزئة طيبة  ر ا�سي  حي  وجدة، 
وجدة   60000  13 رقم  الر ان  باب 

املغرب
السيدة سكينة رخواجي عنوانه)ا( 
زايو   62900 الجديد  الحي  زايو، 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   07 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 192.
665I

SYNERGIE EXPERTS

PROSPASSUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة جون جوريس، حي غوتييه 

، 20060، الدار البيماء املغرب
PROSPASSUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 49 زنقة 
جون جوريس الطابق 6 الشقة رقم 
12، غوتيي - 20060 الدار البيماء 

املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.372429
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2019 دجنبر   31 في  املؤرخ 
ذات  شركة   PROSPASSUR ح6 
ررسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
جوريس  جون  زنقة   49 اإلجتماعي 
 - غوتيي   ،12 رقم  الشقة   6 الطابق 
20060 الدار البيماء املغرب نتيجة 

لعدم توفر سوق كاف للشركة.
و عين:

كلود  باروس  مومبو  السيد)ة( 
جول  شارع   15 عنوانه)ا(  و  لوسيان 
75011 باريس فرنسا كمصفي  فيري 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
49 زنقة  2021 وفي  31 دجنبر  بتار خ 
رقم  الشقة   6 الطابق  جوريس  جون 
البيماء  الدار   20060  - غوتيي   ،12

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 813163.
666I

Audifisc Maroc

سويسبور ماروك ش.م.
شركة املساهمة

تعيين مسير جديد للشركة

سويسبور ماروك ش.م.
املقر االجتماعي : 9 تجزئة منمرونا 
300 الطابق الثالث-سيدي معروف 

– الدار البيماء 
السج6 التجاري : الدار البيماء 

261515
استقالة عمو مجلس االدارة و 

تعو مه باخر
مجلس  محمر  بمقت�سى   1-
االدارة املنعقد بالدار البيماء بتار خ 
مساهمو  قرر   ،2021 ركتوبر   15

شركة سويسبور ماروك ش.م. 
البيماء  بالدار  االجتماعي  مقرها 
 3 الطابق   300 منمرونا  تجزئة   9  ،

سيدي معروف 
، ما يلي :

مر نا  السيدة  استقالة  قبول   -
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بوتيللي كعمو مجلس االدارة للشركة
ديرك  كوفايرتس  السيد  تعيين   -
رعماء  من  كعمو  س  جوز ف 
مجلس االدارة ابتداءا من 15 ركتوبر 

2021
-2 و قد تم االيداع القانوني بكتابة 
المبط لدى املحكمة التجار ة بالدار 
البيماء بتار خ 16 مارس 2022 تحت 

رقم 817910
667I

Audifisc Maroc

سويسبور ماروك ش.م.
شركة املساهمة

استمرار نشاط الشركة

سويسبور ماروك ش.م.
املقر االجتماعي : 9 تجزئة منمرونا 
300 الطابق الثالث-سيدي معروف 

– الدار البيماء 
السج6 التجاري : الدار البيماء 

261515
استمرار نشاط الشركة

مداوالت  محمر  بمقت�سى   1-
املنعقد  العادي  الغير  العام  الجمع 
يوليوز   26 بتار خ  البيماء  بالدار 
2021، قرر مساهمو سيدي معروف 
بالدار  االجتماعي  مقرها  ش.م. 
 300 منمرونا،  تجزئة   9  ، البيماء 

طابق 3 شركة سويسبور ماروك 
ما يلي :

وعدم  الشركة  نشاط  استمرار 
ررباع ررس  فسخها رغم فقدان ثالث 

املال- 
الصالحيات  جميع  إعطاء   -

لإلتمام االجراءات االدار ة
-2 و قد تم االيداع القانوني بكتابة 
المبط لدى املحكمة التجار ة بالدار 
البيماء بتار خ 10 مارس 2022 تحت 

رقم 817158
668I

BELGA CONSULTING

ENVAGRICO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT maroc
ENVAGRICO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 

45 شارع فرنسا شقة رقم 8 ركدال - 
10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
158627

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ENVAGRICO
الخبرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفنية في الدراسة والتدر ب؛
إدارة مدافن النفايات؛

الصرف الصحي للنفايات السائلة 
والصلبة ؛

النفايات  ومعالجة  ونق6  إدارة 
املنزلية والصناعية واملستشفيات؛

وتحو لها  النفايات  تدو ر  إعادة 
واستعادتها؛

األخشاب  الغابات: حصاد  رعمال 
، إعادة التحر ج ، التقليم ...

العم6 الزراعي
نق6 البمائع؛

وجميع  املختلفة  البناء  رعمال 
هيئات الدولة .

العمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
45 شارع فرنسا شقة رقم 8 ركدال - 

10000 الرباط املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : يوسفي  دريس  موالي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يوسفي  دريس  موالي  السيد 
الخامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
سال   11100  3 شقة  دال   43 عمارة 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
يوسفي  دريس  موالي  السيد 
الخامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
سال   11100  3 شقة  دال   43 عمارة 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 122919.
669I

CABINET FCF CONSULTING

CANALISATION SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FCF CONSULTING
 Imm CHAMA N°18, AV KESSOU
 MEDDAH TAZA ، 35000، TAZA

MAROC
 CANALISATION SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
طنجة, اقامة ركرم, مح6 رقم 2,تازة 

Taza 35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
6451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CANALISATION SERVICES
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والشبكات  الطرقات  إنجاز  املختلفة, 

املختلفة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
2,تازة  رقم  ركرم, مح6  اقامة  طنجة, 

Taza 35000 تازة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الهزاط  السيدة عواطف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الهزاط  عواطف  السيدة 
عبدهللا,  بن  عالل  زنقة  عنوانه)ا( 
 Taza 35000 النرجس 2,شقة 5, تازة

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد السو ط, عنوانه)ا( 
النرجس  عبدهللا,  بن  عالل  زنقة 

2,شقة 5, تازة Taza 35000 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 249.
670I

FACE FIDUCIAIRE

MS DIGITAL NETWORK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
البيماء املغرب

MS DIGITAL NETWORK شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 201 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 20130 
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الدارالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

533469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DIGITAL NETWORK

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتركيب  االتصاالت  رنشطة 

واألعمال الكهربائية املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : 201 شارع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 20130 

الدارالبيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ستو مكرم : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

رقم  عنوانه)ا(  مكرم  السيد ستو 

6 زنقة الصرافي ط 5 ش 12 20000 

الدارالبيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

رقم  عنوانه)ا(  مكرم  السيد ستو 

6 زنقة الصرافي ط 5 ش 12 20000 

الدارالبيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم -.

671I

CABINET BOUZIDI

SAMMAR SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوز دي ص.ب 125 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

SAMMAR SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 192 شارع 

يوسف ابن تاشفين - 62000 ناظور 

املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.13201

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 دجنبر   25 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 

 SAMMAR الوحيد  الشر ك  ذات 

 100.000 ررسمالها  مبلغ   SERVICES

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 - تاشفين  ابن  يوسف  شارع   192

 : ل  نتيجة  املغرب  ناظور   62000

.CESSATION D’ACTIVITEE

 192 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 62000  - تاشفين  ابن  يوسف  شارع 

ناظور املغرب. 

و عين:

و  داغوش  حكيم  السيد)ة( 

انصار  بني  كليطا  حي  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  ناظور   62000

للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتار خ 03 مارس 

2022 تحت رقم 354.

672I

CABINET BOUZIDI

SAMMAR SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوز دي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب
SAMMAR SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 192 

شارع يوسف ابن تاشفين - 62000 
ناظور املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.13201

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر ح6   2021 31 دجنبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   SAMMAR SERVICES
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
 192 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 62000  - تاشفين  ابن  يوسف  شارع 
 CESSATIONناظور املغرب نتيجة ل

.D’ACTIVITEE
و عين:

و  ذاغوش  حكيم  السيد)ة( 
انصار  بني  كليطا  حي  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  ناظور   62000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 192 وفي   2021 دجنبر   31 بتار خ 
 62000  - تاشفين  ابن  يوسف  شارع 

ناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 03 مارس 

2022 تحت رقم 355.
673I

SYNERGIE EXPERTS

COMOBIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SYNERGIE EXPERTS

49، زنقة جون جوريس، حي غوتييه 
، 20060، الدار البيماء املغرب

COMOBIEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 
جون جوريس حي غوتيي الطابق 6 
شقة 12 - 20060 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536599
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.COMOBIEL
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وخارجه إلى :
وتركيب  وإصالح  التجارة   -

الدراجات النار ة
بالتنق6  متعلق  نشاط  ري   -

الحمري
- االستيراد والتصدير.

49 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 6 الطابق  غوتيي  حي  جوريس  جون 
البيماء  الدار   20060  -  12 شقة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد السليماني مصطفى : 850 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد األزرق ابراهيم : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 50  : حمزة  السليماني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 50  : بوبكر  السليماني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  السليماني  السيد 
بنت  خديجة  زنقة   05 عنوانه)ا( 
البيماء  الدار   20060 رنفا  خو لد 

املغرب.
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عنوانه)ا(  ابراهيم  األزرق  السيد 
ر2  عمارة  بوعزة  دار  حدائق  إقامة 
النواصر  بوعزة  دار  ر231  شقة 

27223 الدار البيماء املغرب.
السيد السليماني حمزة عنوانه)ا( 
رنفا  خو لد  بنت  خديجة  زنقة   05

20060 الدار البيماء املغرب.
السيد السليماني بوبكر عنوانه)ا( 
رنفا  خو لد  بنت  خديجة  زنقة   05

20060 الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  السليماني  السيد 
بنت  خديجة  زنقة   05 عنوانه)ا( 
البيماء  الدار   20060 رنفا  خو لد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 816111.
674I

conseils sarl

CESAR & SIMO CAR 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
 CESAR & SIMO CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

حافظ ابن العبار رقم 127 قيسر ة 
انزران الطابق السفلي املح6 رقم 

40 - 90000 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

122591
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نونبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CESAR : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. & SIMO CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
127 قيسر ة  رقم  العبار  ابن  حافظ 
انزران الطابق السفلي املح6 رقم 40 

- 90000 طنجة املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50  : الجباري  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
السيدة عائشة مالكي : 50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مالكي  عائشة  السيدة 
 90000 احجر  الدعيعات  مدشر 

طنجة املغرب.
الجباري  مصطفى  السيد 
بلجيكا   0032 بلجيكا  عنوانه)ا( 

بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مالكي  عائشة  السيدة 
 90000 احجر  الدعيعات  مدشر 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   08 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2021 تحت رقم 122591.
675I

FACE FIDUCIAIRE

TABD FOOD INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
البيماء املغرب

TABD FOOD INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 201 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 20130 

الدارالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

533627
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TABD : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.FOOD INVEST
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع وتوزيع املعجنات والبسكو ت.
عنوان املقر االجتماعي : 201 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 20130 

الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة غيثة التريكي : 600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 400  : بودربيلة  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  التريكي  غيثة  السيدة 
شارع   1 رقم  فيال  املحيط  شرفات 
حسني  حي  بوطالب  الهادي  عبد 
الدارالبيماء   20000 الدارالبيماء 

املغرب.
السيدة فاطمة بودربيلة عنوانه)ا( 
شارع   7 رقم  راء  بلوك   19 قطاع 
الصنوبر حي الر اض الرباط 10000 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غيثة  التريكي  السيدة 
شارع   1 رقم  فيال  املحيط  شرفات 
حسني  حي  بوطالب  الهادي  عبد 
الدارالبيماء   20000 الدارالبيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم -.
676I

ORIMETAL

ORIMETAL
إعالن متعدد القرارات

ORIMETAL
 ،A طر ق 109 الدرابنة، املجمع

الطابق الثالت، املكتب A.10 سيدي 
معروف ، 27182، الدارالبيماء 

املغرب
ORIMETAL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طر ق 
109 الدرابنة، املجمع A، الطابق 

الثالت، املكتب A.10 سيدي 
معروف - 27182 الدارالبيماء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.143475

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 دجنبر 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
جهاد  السيد  استقالة  وقبول  إقرار 
السو�سي من مهامه كمسير للشركة و 
يقر اإلجتماع العام االستثنائي بإبراء 
تعيين  و  السو�سي،  السيد جهاد  ذمة 
وحيد  كمسير  السو�سي  فؤاد  السيد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قبول استقالة مسير، و تعيين مسير 

وحيد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815668.
677I

ouatik auditing

NTDF DE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

ouatik auditing
 RUE ENNAHASS 142

 ENNAHOUI MAARIF ، 20370،
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casablanca maroc
 NTDF DE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
رقم 84 جابر ابن حيان الحي 

الصناعي سيدي براهيم - 30080 
فاس املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.34625

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   15 في  املؤرخ 
 NTDF DE CONSTRUCTION
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ  الوحيد  الشر ك 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
ابن  جابر   84 رقم  تجزئة  اإلجتماعي 
براهيم  سيدي  الصناعي  الحي  حيان 
لح6  نتيجة  املغرب  فاس   30080  -
الشركة قب6 األج6 و تصفيتها ابتداء 

من تار خ 28/02/2022.
و عين:

و  لعمارتي  محمد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 61 مرجان 1 الشطر األول 
املغرب كمصفي  01 50070 مكناس 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2022 مارس   15 بتار خ 
رقم 84 جابر ابن حيان الحي الصناعي 
سيدي براهيم - 30080 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1526.
678I

GNS-ELEC

GNS-ELEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

GNS-ELEC
 AVENUE IBN SINA 2eme ,79

 ETAGAE APP N°6 AGDAL،
10100، RABAT MAROC

GNS-ELEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 30 شقة 
رقم 8 شارع موالي احمد الوكيلي 

حسان 10000 الرباط املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.137477
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تحو 6  تم   2021 ربر 6   27 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
احمد  8 شارع موالي  رقم  »30 شقة 
الرباط   10000 حسان  الوكيلي 
املغرب« إلى »79 شارع ابن سينا شقة 
 10000 اكدال   ،  2 الطابق   6 رقم 

الرباط املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   01 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2021 تحت رقم 5545.
679I

CONSEILS EVERNAGE

TASSNIM RUGS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

TASSNIM RUGS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
صوكوما 1 رقم 1353 مكرر مراكش 

- 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123565
 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TASSNIM RUGS

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 
منتجات الحرف اليدو ة

استيراد وتصدير منتجات الحرف 
اليدو ة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
1353 مكرر مراكش  1 رقم  صوكوما 

- 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الزهيري  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : الزهيري  رشيد  الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين الزهيري عنوانه)ا( 
مراكش   1353 رقم   1 صوكوما  حي 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  الزهيري  رشيد  السيد 
ورزازات  تازناخت  املقاومة  زنقة 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزهيري  رشيد  السيد 
ورزازات  تازناخت  املقاومة  زنقة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133831.
680I

CABINET SALAH AISSE

 Time Beauty & Beard Club
Gentlemen’s

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف6 التصفية

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 Time Beauty & Beard Club
Gentlemen’s شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الحمد 4 
الدور االر�سي عرصة الكبير امتداد 

املعارف - 20370 الدارالبيماء 
املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.466501
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 فبراير   18 في  املؤرخ 
 Time Beauty & Beard Club ح6 
Gentlemen’s شركة ذات املسؤولية 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
عرصة  االر�سي  الدور   4 الحمد 
 20370  - املعارف  امتداد  الكبير 
لعدم  نتيجة  املغرب  الدارالبيماء 

بدء النشاط.
و عين:

السيد)ة( محمد الهادي الدوي�سي 
 95240 فيلبوا  زنقة   6 عنوانه)ا(  و 

كورناي فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتار خ 18 فبراير 2022 وفي الحمد 4 
امتداد  الكبير  عرصة  االر�سي  الدور 
الدارالبيماء   20120  - املعارف 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818101.
681I

SOFICODEX

VACI MAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
البيماء املغرب

VACI MAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 71، اقامة 
ابن بطوطة زاو ة ابن بطوطة وعبد 

الكر م الديوري، الطابق االول 
الرقم 3 - 20000 الدارالبيماء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 VACI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MAR
االستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التوزيع   ، املحلي  ،الشراء  ،التصدير 

وتقديم الخدمات من رج6:
اإلكسسوارات  رنواع  جميع   ：
من  بالنجارة  الخاصة  املعدنية 
،حديد  ،نحاس  ،األملنيوم  الخشب 

ورملنيوم وغيرها.
املواد  و  امللحقات  رنواع  جميع   ：
بنشاط  عالقة  لها  التي  االستهالكية 

الشركة.
السائ6  الغراء  رنواع  جميع   ：

والصلب للنجارة الصناعية. 
العمليات  جميع   ، رعم  وبشك6   -
واملنقولة  والصناعية  التجار ة 
بشك6  املتعلقة  واملالية  والعقار ة 
مباشر رو غير مباشر باألشياء املذكورة 
تعزز  رن  املحتم6  من  التي  رو  رعاله 
ري  وكذلك   ، وتطو رها  تحقيقها 
مشاركة مباشرة رو غير مباشرة ، بأي 
الشركات  في  رو  األشكال  من  شك6 
ذات  رو  مماثلة  رهداف  وراء  السعي 

صلة..
عنوان املقر االجتماعي : 71، اقامة 
وعبد  بطوطة  ابن  زاو ة  بطوطة  ابن 
الكر م الديوري، الطابق االول الرقم 

3 - 20000 الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد االله المهيش : 950 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   50  : اوب6  نوال  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
المهيش  االله  عبد  السيد 
عمارة  الهناء  فال  اقامة  عنوانه)ا( 
 20500 ش  ع   9 الشقة   2 طابق   34

الدارالبيماء املغرب.
السيدة نوال اوب6 عنوانه)ا( اقامة 
فال الهناء عمارة 34 طابق 2 شقة 9 
الدارالبيماء   20500 السبع  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
المهيش  االله  عبد  السيد 
عمارة  الهناء  فال  اقامة  عنوانه)ا( 
 20500 ش  ع   9 الشقة   2 طابق   34

الدارالبيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817983.
682I

Audifisc Maroc

PASSION GAZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

.PASSION GAZON S.A.R.L
شركة دات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : 265 شارع محمد 
زرقطوني الطابق 9 رقم 92 الدار 

البيماء
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بالدار  مبرم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2022 فبراير   25 بتار خ  البيماء 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة والتي تتوفر على الخصائص 

التالية : 
 PASSION  «  : الشركة  اسم 

GAZON« ش.ذ.م.م 
رسست  التي  االغراض   : الهدف 
من اجلها الشركة بشك6 مباشر رو غير 

مباشرهي:
- إنتاج و تسو ق و تركيب العشب،
و  العامة  الشروط  دراسة   -
املساحات  جميع  إلنشاء  الخاصة 

مالعب  الجولف،  مالعب  الخمراء، 
االشغال  الر اضية،  املالعب  التنس، 

العامة و رعمال الحفر.
- تحسين و تنسيق جميع االرا�سي 
 ، غيرها  و  الخمراء  املساحات  و 

تركيب املرافق و رشغال التهيئة ، 
- املراقبة و الصيانة و االستشارة، 
و إعداد جميع املساحات الخمراء رو 

ري مشروع مماث6 رو ذات صلة،
إلنتاج  املشات6  جميع  إنشاء   -
في مجال  النباتات سواء  رنواع  جميع 

الزراعة رو غيرها من املجاالت،
املساحات  و  الحدائق  تجهيز   -
النباتات  بيع  و  شراء  و  الخمراء 
و  الشجيرات  و  االشجار  زراعة  و 

االعشاب
نظام  تطو ر  و  تركيب  و  دراسة   -
بالتنقيط  الري  رو  بالرش  السقي 
و كذلك  الخمراء  املساحات  لجميع 

االستغالل الزراعي
- تأجير املعدات و اآلالت و االدوات 
باملشاريع  للقيام  الالزمة  املعدات  و 
بهدف  املرتبطة  و  الذكر  السالفة 

الشركة
و  النباتات  روعية  جميع  تأجير   -

االشجار الخاصة بالتزيين و غيرها..
الطرق  رشغال  جميع  تحسين   -
رنابيب  تركيب  و  الصحي  الصرف  و 
املياه و املجاري و املعدات الكهربائية 

لك6 االرا�سي
و  االستشارات  و  الدراسات   -
القيام بك6 املشاريع السالفة الذكر و 

املرتبطة بهدف الشركة
غير  رو  املباشرة  املساهمة   -
املباشرة في رسامي6 رو ررباح الشركات 

ذات االهداف املماثلة
- االستغالل الزراعي و شراء و بيع 
و  النباتات  إنتاج  و  زراعة  و  توزيع  و 

جميع املنتجات الزراعية
العمليات  جميع  عامة  بصفة  و 
و  املالية  و  التجار ة  و  الصناعية 
بشك6  املرتبطة  العقار ة  و  املنقولة 
مباشر رو غير مباشر بهدف الشركة 
ذات  رو  املماثلة  االهداف  بجميع  رو 

الصلة.
املدة : 99 سنة من تار خ تقييدها 

بالسج6 التجاري ، إال في حاالت ح6 
الشركة قب6 األوان رو تمديد مدتها.

265 شارع محمد   :  مقر الشركة 
الدار   -  92 رقم   9 الطابق  زرقطوني 

البيماء 
ررسمال  يبلغ   : الشركة  ررسمال 
مقسم  درهم   100.000 الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000 إلى 
للواحدة املدفوعة و املسددة بالكام6 

من طرف الشركاء كالتالي : 
 500  - الطاهري  يونس  السيد 

حصة 
السيد سعد موفي - 500 حصة
مجموع الحصص 1000 حصة

ملدة  الشركة  تسير  الشركة:  ادارة 
السيد سعد  غير محدودة من طرف 

موفي 
السنة املالية للشركة : تبتدئ من 

فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر 
 18 بتار خ  التجاري  السج6  من 
القانوني  اإليداع  تم   2022 مارس 
البيماء  بالدار  التجار ة  باملحكمة 

تحت رقم 536841
683I

GHIZLANE DOUBLANE

BENAM TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 24000، الجديدة املغرب
BENAM TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
الكواهي جماعة الولجة رزمور - 

24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
19187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BENAM TRANS
بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :

.MARCHANDISES
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - رزمور  الولجة  جماعة  الكواهي 

24000 الجديدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى بنعبوش : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنعبوش  مصطفى  السيد 
كاف  عمارة  املنار  اقامة  عنوانه)ا( 
 24000 انزران  بئر  شارع   11 شقة 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنعبوش  مصطفى  السيد 
كاف  عمارة  املنار  اقامة  عنوانه)ا( 
 24000 انزران  بئر  شارع   11 شقة 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم 27618.
684I

اورو افر ك إكسبير

ROUTE 26
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اورو افر ك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركة ــ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ROUTE 26 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23 
 GH10 ,1 عمارة 39 منزه اطلس

تامنصورت حربي6 مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ROUTE 26
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
باجى  وعربات  وكواد  نار ة  دراجات 

ودراجات هوائية.
 23 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 GH10  ,1 اطلس  منزه   39 عمارة 
 40000 تامنصورت حربي6 مراكش - 

مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد شفيقي رشيد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد شفيق ياسين : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رشيد  شفيقي  السيد 
امسردام   1011 هوالندا  امسردام 

هوالندا.
عنوانه)ا(  ياسين  شفيق  السيد 
351 تجزئة القدس الجديدة 24000 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  شفيقي  السيد 
امسردام   1011 هوالندا  امسردام 

هوالندا

عنوانه)ا(  ياسين  شفيق  السيد 
351 تجزئة القدس الجديدة 24000 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134080.
685I

SOLUCIA EXPERTISE

 TMR PROJECT
CONSULTING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
 TMR PROJECT CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

االطلس عمارة 45 الطابق الرابع، 
شقة رقم 16 حي املعار ف - 20000 

الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TMR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PROJECT CONSULTING
التكو ن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحموري وعن بعد.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرابع،  الطابق   45 عمارة  االطلس 
 20000  - 16 حي املعار ف  شقة رقم 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الجال�سي  نوال  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نوال الجال�سي عنوانه)ا( 
سيدي   6 شقة   1 الفتح  تجزئة 
الدار   20000 الشق  عين  معروف 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نوال الجال�سي عنوانه)ا( 
سيدي   6 شقة   1 الفتح  تجزئة 
الدار   20000 الشق  عين  معروف 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818387.
686I

CCA CONSULTING

CUISINE SANTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

CCA CONSULTING
 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

CUISINE SANTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 10 
شارع الحر ه الطابق 3 الشقة رقم 
5 رقم 10 شارع الحر ه الطابق 3 

الشقة رقم 5 20120 الدار البيماء 
املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.421915
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الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 فبراير   03 في  املؤرخ 
ذات  شركة   CUISINE SANTE ح6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الشقة   3 الطابق  الحر ه  شارع   10
رقم 5 رقم 10 شارع الحر ه الطابق 3 
الشقة رقم 5 20120 الدار البيماء 
املالية  اللوضعية  نتيجة  املغرب 
التجار ة  اإلمكانات  كدا  و  للشركة 

املستقبلية.
و عين:

و  يونس  امين  محمد  السيد)ة( 
املديوني  زنقة   11 رقم  عنوانه)ا( 
الدار البيماء 20120 الدار البيماء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 10 رقم  وفي   2022 فبراير   03 بتار خ 
رقم  الشقة   3 الطابق  الحر ه  شارع 
 3 الطابق  الحر ه  شارع   10 رقم   5
الشقة رقم 5 20120 الدار البيماء 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817208.
687I

FISCALITY CONSULTING CENTER

AS CREATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
AS CREATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
ابن تومرت شقة رقم 5 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CREATION
-1 مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

السمعية  )االتصاالت  الخدمة  إدارة 

البصر ة(

-2 مصمم كمبيوتر )برمجة(

-3 التصميم

-4 تنظيم املناسبات و الحفالت.

عنوان املقر االجتماعي : إقامة ابن 

تومرت شقة رقم 5 - 40000 مراكش 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيدة سكينة بوساكن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوساكن  سكينة  السيدة 

عنوانه)ا( إقامة ابن تومرت شقة رقم 

5 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوساكن  سكينة  السيدة 

عنوانه)ا( إقامة ابن تومرت شقة رقم 

5 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134082.

688I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

MAZARIAA SIJILMASSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 AVENUE LALLA MERYEM N° 01

، 30000، FES MAROC

MAZARIAA SIJILMASSA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 43, زنقة 

شاال؛ طر ق ءايموزار - 30050 فاس 

املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.49.637

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ح6  تقرر   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   MAZARIAA SIJILMASSA

وعنوان  درهم   50.000,00 ررسمالها 

شاال؛  زنقة   ,43 اإلجتماعي  مقرها 

فاس   30050  - ءايموزار  طر ق 

املغرب نتيجة ل : عدم اقتناء االرض 

الفالحية.

و حدد مقر التصفية ب 43, زنقة 

شاال؛ طر ق ءايموزار - 30050 فاس 

املغرب. 

و عين:

الدري�سي  الشر ف  السيد)ة( 
زرهون  زنقة   16 رقم  عنوانه)ا(  و 

املغرب  فاس   30050 ايموزار  طر ق 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   17 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1433/2022.

689I

aice compta

 TAIBA AL-MADINA
 AGRICULTURAL AND REAL

 ESTATE INVESTMENT
COMPANY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجر دة 
الرسمية

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 TAIBA AL-MADINA

 AGRICULTURAL AND REAL
 ESTATE INVESTMENT

COMPANY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 

653 الطابق 4 الشقة رقم 11 - 
20000 البيماء املغرب .

بالجر دة  وقع  خطٍإ  إستدراك   
الرسمية عدد 5709 بتار خ 30 مارس 

.2022
 TAIBA AL-MADINA  : من  بدال 

 AGRICULTURAL
 TAIBA AL-MADINA  : يقرر 
 AGRICULTURAL AND REAL
 ESTATE INVESTMENT

 COMPANY
الباقي بدون تغيير.

690I

MJ MANAGEMENT

فكتور لوجستيك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
فكتور لوجستيك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
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الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 طنجة طنجة 90000 طنجة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : فكتور 

لوجستيك.
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

اللوجستية والوساطة.
عنوان املقر االجتماعي : 29 شارع 
عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 
طنجة   90000 طنجة  طنجة   26

املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املهدي حقي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي حقي عنوانه)ا( حي 
الدغوغية  حومة  القديمة  البرانص 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي حقي عنوانه)ا( حي 
الدغوغية  حومة  القديمة  البرانص 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2418.
691I

fiduciaire la grande classe

شركة فيوري فيردي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire la grande classe
شارع االميرة اللة عائشة ، 26000، 

سطات املغرب
شركة فيوري فيردي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الرواونة بني يكر ن سطات 26000 
سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
6953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

فيوري فيردي.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 26000 سطات  يكر ن  بني  الرواونة 

سطات املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الكر م  عبد  مواد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد مواد الجياللي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مواد عبد الكر م عنوانه)ا( 
اقامة االتقان رقم 180 طر ق كيسر 

26000 سطات املغرب.
عنوانه)ا(  الجياللي  مواد  السيد 
اقامة االتقان رقم 180 طر ق كيسر 

26000 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الجياللي  مواد  السيد 
اقامة االتقان رقم 180 طر ق كيسر 

26000 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بسطات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 77/22.
692I

STE SOCOFISC

STE AMROUNE TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STE SOCOFISC
 AV MED V IMMEUBLE 7 N°6 ،
23000، BENI MELLAL MAROC

 STE AMROUNE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 .زاو ة 
شارع الشابي و شارع املتنبي تجزئة 
الز انية الطابق التاني - 23020 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
5193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2012 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AMROUNE TRAVAUX
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة او بناء.
عنوان املقر االجتماعي : 14 .زاو ة 
تجزئة  املتنبي  شارع  و  الشابي  شارع 
بني   23020  - التاني  الطابق  الز انية 

مالل املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   600  : محمد  عمر  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة . 

بقيمة   600  : محمد  عمر  السيد 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  محمد  السيد 
بني مالل   8 رقم   15 زنقة  النصر  حي 

23020 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمر  محمد  السيد 
بني مالل   8 رقم   15 زنقة  النصر  حي 

23020 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتار خ 02 يوليوز 

2012 تحت رقم 5112.
693I

WM PRO BAT

دوبل ڨ پرو بات
مجموعة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

WM PRO BAT
 BD BRAHIM ROUDANI 21

 RUE ABDELLAH NAFII MAARIF
 RESIDENCE BEN OUMAR 4EME
 ETAGE APPT 10 CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC

دوب6 ڨ پرو بات مجموعة ذات 
النفع االقتصادي

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ابراهيم الروداني 21 شارع عبد هللا 
نافع معار ف اقامة بن عمر الطابق 

الرابع مجمع 10 الدارالبيماء - 
20200 الدارالبيماء املغرب
تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقتصادي 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

531673
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   21
النفع  ذات  ملجموعة  األسا�سي 
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االقتصادي باملميزات التالية:
ذات  مجموعة   : الشركة  شك6 

النفع االقتصادي.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : دوب6 ڨ 

پرو بات .
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
هللا  عبد  شارع   21 الروداني  ابراهيم 
الطابق  اقامة بن عمر  نافع معار ف 
 - الدارالبيماء   10 مجمع  الرابع 

20200 الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  وحيد  محمد  السيد 
الفتح  حي  الشادلي  االمام  زنقة   26

خر بكة 25000 خر بكة املغرب.
عبدالصمد  موالي  السيد 
عنوانه)ا( حي سيدي سعيد بلوك ب 
 80000 اكادير  الدراركة   165 رقم 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وحيد  محمد  السيد 
الفتح  حي  الشادلي  االمام  زنقة   26

خر بكة 25000 خر بكة املغرب
عبدالصمد  موالي  السيد 
عنوانه)ا( حي سيدي سعيد بلوك ب 
 80000 اكادير  الدراركة   165 رقم 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم 811958.
694I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MARRAKECH FINE FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع مور تانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب
 MARRAKECH FINE FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 114 116- 
الحي الصناعي سيدي غانم طر ق 
اسفي - 40000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.97291
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 يناير 2022 تمت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
مطعم بسعر ثابت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   22 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134115.
695I

s1 consulting

أحفير جروب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

رحفير جروب شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 
الثاني تجزئة هند رقم 5 بنصفار 
صفرو - 31000 صفرو املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.1385
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 يناير   17 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  جروب  رحفير 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 5 رقم  هند  تجزئة  الثاني  الطابق 
صفرو   31000  - صفرو  بنصفار 

املغرب نتيجة ألزمة .
و عين:

السيد)ة( ضرار رحفير و عنوانه)ا( 
رقم 72 شارع ابن جبير حبونة صفرو 

)ة(  كمصفي  املغرب  صفرو   31000
للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
الطابق  وفي   2022 يناير   17 بتار خ 
بنصفار   5 رقم  هند  تجزئة  الثاني 

صفرو - 31000 صفرو املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   10 بتار خ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 105.
696I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

MASOMO
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
MASOMO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 192، 
شارع فيص6 ابن عبد العز ز - 

90100 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.47717

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رفع ررسمال الشركة من مئتاي رلف 
ثمانمائة  إلى   )200.000,00( درهم 
)800.000,00( بمتوسط  رلف درهم 
بقيمة  جديدة  حصة   6.000 إصدار 
للحصة   )100,00( درهم  مائة 

الواحدة. 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  الشركة  ررسمال  قيمة  خفض 
 (800.000,00( درهم  رلف  ثمانمائة 
درهم  رلف  مائتي  في  ليستقر 
العجز  المتصاص   )200.000,00(

املتراكم.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي  املساهمات:   6 رقم  بند 
السيدة  قدمت  مايلي:  على  ينص 

للبطاقة  الحاملة  بوحسين،  مر م 
الوطنية رقم K151433، املبلغ الكلي 
مائتي  مجموعه  ما  الشركة  لررسمال 

رلف درهم )200.000,00).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2625.
697I

CAP MONDIAL COMPTA

SPM ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2

 ETAGA N1 ، 90000، TANGER
MAROC

SPM ENGINEERING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكزناية 

1 ر رقم القطعة 3771 طنجة - 
90000 طنجة املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.119519
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 فبراير   24 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   SPM ENGINEERING
وعنوان  درهم   10.000 ررسمالها 
ر   1 اكزناية  حي  اإلجتماعي  مقرها 
 90000  - 3771 طنجة  القطعة  رقم 
الصعوبات   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

املالية.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اكزناية 1 ر رقم القطعة 3771 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  ادراني  يوسف  السيد)ة( 
النمال  حي   5 بلوك   236 عنوانه)ا( 
البئر الجديد 24150 الجديدة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و  الخليفي  الحق  عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( شارع كابول زنقة القمر رقم 
املغرب  تطوان   93999 تطوان   25
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كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252046.
698I

شركة ابهوش للخدمات

TECPLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
TECPLAST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بير رامي 
املنطقة الصناعية الشطر الثاني 
رقم 32 - 14000 القنيطرة املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.40861
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  01 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»بير رامي املنطقة الصناعية الشطر 
القنيطرة   14000  -  32 رقم  الثاني 
رقم   B بلوك  »الوحدة  إلى  املغرب« 

521 - 70000 العيون املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 799/2022.
699I

Les bons comptes

INNOV DEV 3D
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175
20000، Casablanca Maroc

INNOV DEV 3D شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 144شارع 
محمد سميحة اقامة جوهرة محمد 
سميحة الطابق 6 الشقة 35 الدار 
البيماء - 20400 الدار البيماء 

املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.491053

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   03 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   INNOV DEV 3D
مقرها  وعنوان  درهم   300.000
محمد سميحة  144شارع  اإلجتماعي 
اقامة جوهرة محمد سميحة الطابق 
6 الشقة 35 الدار البيماء - 20400 
الدار البيماء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق اي رقم معامالت.
و حدد مقر التصفية ب 144شارع 
محمد  اقامة جوهرة  محمد سميحة 
الدار   35 الشقة   6 الطابق  سميحة 
البيماء  الدار   20400  - البيماء 

املغرب. 
و عين:

و  الهاب  امين  سعد  السيد)ة( 
احمد  بن  عالل  زنقة   67 عنوانه)ا( 
اقامة   8 الشقة   2 الطابق  امكيك 
البيماء  الدار   20500 بلفيدير  رانيا 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818714.
700I

NBK CONSULTING SARL

ALHIKMA FOODS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

NBK CONSULTING SARL

إقامة الباتول الطابق الثاني، زاو ة 
شارع محمد الخامس و زنقة محمد 
البقال ، جليز، مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
ALHIKMA FOODS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

41 دوار الحرش مراكش - 40130 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 غشت   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. ALHIKMA FOODS
التغدية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 40130  - مراكش  الحرش  دوار   41

مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الباقي  السيد مهدي عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهدي عبد الباقي عنوانه)ا( 
رقم 41 دوار الحرش مراكش 40130 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي عبد الباقي عنوانه)ا( 
رقم 41 دوار الحرش مراكش 40130 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133924.
701I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

FINANCE K
عقد تسيير حر ألص6 تجاري )األشخاص 

املعنو ون(

في  املحرر  العرفي  للعقد  تبعا 
شركة  منحت   ،  2022 فبراير  فاتح 
ذات  ش.م.م   »  FINANCE K  «
 : ب  املستقرة  الوحيد  الشر ك 
الحسن  16 شارع  2 شقة  نور  اقامة 
بالسج6  املسجلة  مراكش.  الثاني 
رقم  تحت  بمراكش   ، التجاري 
74819 ، في اطار عقد للتسيير الحر 
« » ش.م.م   PHONE2LEAD لشركة 
شارع   11 رقم  مكتب   : ب  املستقرة 
ايمان  عمارة  الخطابي،  الكر م  عبد 
47 مراكش  ،رقم  الثاني  الطابق   ،28
رقم  التجاري  بالسج6  املسجلة  و   .
املتواجد  التجاري  ، االص6   122361
شارع   ،16 شقة   ،2 نور  اقامة   : ب 
الحسن الثاني مراكش. و املستغ6 في 

تسيير و استغالل مركز اتصال.
هذا العقد يبتدئ من فاتح فبراير 
2022 و ينتهي بتار خ 31 يناير 2024. 
702I

FIDUNEL

TF LIGHTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكر م الديوري 

الطابق 3 رقم 6 الدار البيماء ، 
20000، الدار البيماء املغرب
TF LIGHTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

النخي6، تجزئة ام6 رقم 29 تيط 
ملي6 - 29640 الدار البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
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535953
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LIGHTING
 ، بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شراء االجهزة الكهربائية من مصابيح 
ك6  و  كهربائية  واسالك  وثر ات 

املستلزمات الكهربائية..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تيط   29 رقم  ام6  تجزئة  النخي6، 
ملي6 - 29640 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا فائق : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد يونس تموليك : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فائق  هللا  عبد  السيد 
 5 رقم  البرتقال فيال  تجزئة  لساسفة 

20232 الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  تموليك  يونس  السيد 
بن  مو�سى  سيدي  يوسف  بن  تجزئة 
املحمدية   28814 املحمدية  علي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فائق  هللا  عبد  السيد 
 5 رقم  البرتقال فيال  تجزئة  لساسفة 

20232 الدار البيماء املغرب
عنوانه)ا(  تموليك  يونس  السيد 
بن  مو�سى  سيدي  يوسف  بن  تجزئة 
املحمدية   28814 املحمدية  علي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالدار البيماء بتار خ - تحت 

رقم -.
703I

Audimi

NOVA SELECT
إعالن متعدد القرارات

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

NOVA SELECT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
بوركون, زنقة جعفر بنو حبيب 

,إقامة املشرق 2, طابق 1, رقم 3 
الدار البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.377797

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من   7 و   6 املادتين  تعدي6 
حصة   3900 نق6  بعد  األسا�سي 

للسيد منير العميري
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحو 6 شك6 الشركة إلى »شركة ذات 
الشر ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد«.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
فؤاد  السيد  الشركة  مسير  استقالة 

العميري.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
كمسير  العميري  منير  السيد  تعيين 

جديد للشركة دون حد زمني.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
في   

ً
نقدا العميري  السيد منير  يساهم 

الشركة بمب8000006 درهم .
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 800000 الشركة  مال  ررس  يبلغ 
 8000 إلئ  مقسمة  وهي  درهم. 
 ، للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
بالكام6  مدفوعة   ، بالكام6  مكتتبة 
السيد  الوحيد  للمساهم  ومخصصة 

منير العميري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 10899.
704I

mohammed boumzebra

STE AICHA DE NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE AICHA DE NEGOCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الزوهور بلوك 3 الرقم 81 الطابق 
األول - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

5019
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AICHA DE NEGOCE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   81 الرقم   3 بلوك  الزوهور 
صالح  بن  الفقيه   23200  - األول 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 90.000,00 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة عائشة زهوذ : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة هند الزاهري : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 300  : الزاهيري  وفاء  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زهود  عائشة  السيدة 
بن  الفقيه   23200 بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب.
عنوانه)ا(  الزاهيري  هند  السيدة 
بن  الفقيه   23200 بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب.
عنوانه)ا(  الزاهيري  وفاء  السيدة 
بن  الفقيه   23200 بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زهود  عائشة  السيدة 
بن  الفقيه   23200 صالح  بن  الفيه 

صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

18 مارس 2022 تحت رقم 97.
705I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

 CENTRE MENARA DE
 CONTROLE TECHNIQUE

AUTOMOBILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
 CENTRE MENARA DE

 CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

رسكجور صوكوما رقم 2130 شقة 5 
الطابق 1 - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
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123905
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 CENTRE MENARA DE  :
 CONTROLE TECHNIQUE

.AUTOMOBILE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفحص التقني للسيارات.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شقة   2130 رقم  صوكوما  رسكجور 
5 الطابق 1 - 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
ايت  الغني  عبد  موالي  السيد 
الحاج : 500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
500 حصة   : زروال  عزوز  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ايت  الغني  عبد  موالي  السيد 
رقم  املسار  تجزئة  عنوانه)ا(  الحاج 

797 40000 مراكش املغرب.
السيد عزوز زروال عنوانه)ا( برج 
الجنوبي  النخي6   62 رقم   1 النخي6 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ايت  الغني  عبد  موالي  السيد 
رقم  املسار  تجزئة  عنوانه)ا(  الحاج 

797 40000 مراكش املغرب
السيد عزوز زروال عنوانه)ا( برج 
الجنوبي  النخي6   62 رقم   1 النخي6 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134158.
706I

CCA CONSULTING

LES CROISSANT FARIS
عقد تسيير حر ألص6 تجاري )األشخاص 

املعنو ون(
عقد تسيير حر ألص6 تجاري

LES CROISSANT FARIS
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 LES رعطى   2022 مارس   08 قي 
املسج6   CROISSANT FARIS
بالسج6 التجاري 495969 باملحكمة 
التجار ة بالدار البيماء حق التسيير 
ب  الكائن  التجاري  لألص6  الحر 
 3 الحدو ة  مارس   2 شارع   ،  891
البيماء  الدار   20470  - الشق  عين 
 AZAGHARE AKKA لفائدة  املغرب 
تبتدئ  سنة   1 ملدة   EQUIPEMENT
 07 في  تنتهي  و   2022 مارس   08 من 
شهري  مبلغ  مقاب6   2023 مارس 

قيمته 11.500 درهم.
707I

FISCALITY CONSULTING CENTER

COMMERCE CHADIBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
COMMERCE CHADIBI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 174 
البهجة فاز 2 شطر 1 - 40000 

مراكش املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.100477

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   17 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   COMMERCE CHADIBI
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 

فاز  البهجة   174 اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  مراكش   40000  -  1 2 شطر 

نتيجة ل : رسباب خاصة .
 174 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 40000  -  1 شطر   2 فاز  البهجة 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  الشادبي  محمد  السيد)ة( 
معطى  تجزئة  رسكجور  عنوانه)ا( 
هللا رقم 629 40000 مراكش املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134169.
708I

FISCALITY CONSULTING CENTER

RIAD EL WHALIDINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
RIAD EL WHALIDINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : إقامة 
األميرة 2 الشقة 35 الرو مات - 

40000 مراكش املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.72221

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   05 في  املؤرخ 
RIAD EL WHALIDINE شركة ذات 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
إقامة األميرة 2 الشقة 35 الرو مات 
نتيجة  املغرب  مراكش   40000  -

ألسباب خاصة.
و عين:

و  سعيد  نور  ز د  ربو  السيد)ة( 
 35 الشقة   2 األميرة  إقامة  عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش   40000 الرو مات 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
إقامة  وفي   2022 مارس   05 بتار خ 
 - الرو مات   35 الشقة   2 األميرة 

40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134170.
709I

CAPELLA ENGINEERING

 CAPELLA ENGINEERING
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو ت حصص

CAPELLA ENGINEERING
 RES CENTRALE PARK IM A
 2EME ETG BUREAU N 20
 MOHAMMEDIA، 28810،
MOHAMMEDIA MAROC

 CAPELLA ENGINEERING SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
سنطرال بارك عمارة ر الطابق 2 
مكتب رقم20 - 28810 املحمدية 

املغرب .
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.25263

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الجهاد  ياسر  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
مارس   14 بتار خ  مرحوم  رضوان 

.2022
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملحمدية بتار خ 22 مارس 

2022 تحت رقم 577.
710I

CABINET BOUZIDI

 ACADEMIA FUTURO
BRILLANTE PRIVADO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوز دي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب

 ACADEMIA FUTURO
BRILLANTE PRIVADO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي والد 
لحسن زنقة 8 رقم 10 - 62000 

ناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
23797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 ACADEMIA FUTURO  :

.BRILLANTE PRIVADO
دعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التدريس / رعاية نهار ة ودور حمانة 

ومراكز تدر ب متنوعة.
والد  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62000  -  10 رقم   8 زنقة  لحسن 

ناظور املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حسناوي  سليمة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سليمة حسناوي عنوانه)ا( 
 8 رقم   10 زنقة  لحسن  والد  حي 

62000 ناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سليمة حسناوي عنوانه)ا( 
 8 رقم   10 زنقة  لحسن  والد  حي 

62000 ناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 10 مارس 

2022 تحت رقم 405.
711I

FIDUCIAIRE BILAL

 ALBAKKAL PROMO«
»SAKANE

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
 »ALBAKKAL PROMO SAKANE«

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشر ك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 
االسماعيلية رقم 85 الطابق 1 

تجزئة بلير - 50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.39735

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
عبد  بالبقال  السيد  بيع  مايلي: 
اللطيف جميع حصصه 1000 حصة 

للسيد الزهراني عبد املجيد
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
عبد  بالبقال  السيد  استقالة  مايلي: 
السيد  وتعين  التسيير  من  اللطيف 

الزهراني عبد املجيد مسير للشركة

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
عبد  بالبقال  السيد  استقالة  مايلي: 
السيد  وتعين  االمماء  من  اللطيف 
وحيد  مم�سي  املجيد  عبد  الزهراني 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
املجيد  عبد  الزهراني  السيد  مايلي: 

.....100000درهم ......1000 حصة
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
عبد  الزهراني  السيد  تعين  مايلي: 

املجيد مسير للشركة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
عبد  الزهراني  السيد  تعين  مايلي: 

املجيد مم�سي وحيد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1153.
712I

FIDUCIAIRE BILAL

AMAGHA FOOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
AMAGHA FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مح6 رقم 
4 بلوك 2 غرفة 2 - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
55787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. AMAGHA FOOD
و  ملبنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ماكوالت خفيفة.
عنوان املقر االجتماعي : مح6 رقم 
2 - 50000 مكناس  2 غرفة  4 بلوك 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : لحسن  مجاهد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لحسن  مجاهد  السيد 
رقم 384 الشطر 4 حي االمان 50000 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحسن  مجاهد  السيد 
رقم 384 الشطر 4 حي االمان 50000 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1144.
713I

cabinet AMSN

G3S DIGITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

G3S DIGITAL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
ر�سى زنقة بنزري الطابق األول رقم 

م.ج - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السج6 التجاري : 
55327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 G3S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DIGITAL SARL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النداء 
استيراد وتصدير

 تجارة.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  األول  الطابق  بنزري  زنقة  ر�سى 

م.ج - 50000 مكناس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 G3S DIGITAL : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة G3S DIGITAL عنوانه)ا( 
 RUE DE LA RUPUBLIQUE  4
 69001 LYON 69000 LYON

.FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد عبد الدايم عنوانه)ا( 

ابن جر ر 43150 ابن جر ر املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 488.
714I

CCJF

APPOLLO PROPERTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC
APPOLLO PROPERTY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق 2، الطابق األول، رقم 3 - 
20000 : الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

532377
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. APPOLLO PROPERTY
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري -اقتناء و بيع العقارات .
شارع   ،  : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 
 -  3 رقم  األول،  الطابق   ،2 املشرق 

20000 : الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 APPOLLO الشركة 
 PETROLEUM COMPANY : 99

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
1 حصة   : بوعبيد  يوسف  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 APPOLLO الشركة 
 PETROLEUM COMPANY
عنوانه)ا( 281 جنوب غرب املحمدية 

28800 املحمدية املغرب.
عنوانه)ا(  بوعبيد  يوسف  السيد 
زرهون  شارع  بوعياش  زنقة   07

السوي�سي 10100 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوعبيد  يوسف  السيد 
زرهون  شارع  بوعياش  زنقة   07

السوي�سي 10100 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 812524.
715I

FID PME

STE 110M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FID PME
64 شارع موالي علي الشر ف الشقة 

6 تمارة ، 12020، تمارة املغرب
STE 110M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 شارع 

فرنسا الشقة 8 اكدال الرباط 
الرباط 10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

158881
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.110M
غرض الشركة بإيجاز : بيع جميع 

مواد البناء.
عنوان املقر االجتماعي : 45 شارع 
فرنسا الشقة 8 اكدال الرباط الرباط 

10000 الرباط املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسني الجاللي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : خالد  العتماني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الجاللي  حسني  السيد 
تمارة 12020 تمارة املغرب.

عنوانه)ا(  خالد  العتماني  السيد 
سال 9000 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الجاللي  حسني  السيد 
تمارة 12020 تمارة املغرب

عنوانه)ا(  خالد  العتماني  السيد 
سال 9000 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123186.
716I

LK CONSULTING SARL

HAMDINORD
إعالن متعدد القرارات

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
HAMDINORD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
رم كلثوم رقم 80 - 93000 مرتي6 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.11821

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 شتنبر 2019

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تفو ت حصص السيدة حنان 
املحمدي )500 حصة( لصالح السيد 
محمد املحدي ليصبح عدد حصصه 
في الشركة رلف حصة )1000حصة(

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشك6 القانوني للشركة 
املسؤولية  محدودة  شركة  لتصبح 

ذات شر ك وحيد
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
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النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
مايلي: تغيير الشك6 القانوني للشركة 
املسؤولية  محدودة  شركة  لتصبح 

ذات شر ك وحيد
على  ينص  الذي   :5 رقم  بند 
مايلي: تفو ت حصص السيدة حنان 
املحمدي )500 حصة( لصالح السيد 
محمد املحدي ليصبح عدد حصصه 
في الشركة رلف حصة )1000حصة(

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ركتوبر   15 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2019 تحت رقم 3249.
717I

ETS BEN aaouinate 

GR MAR BAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
GR MAR BAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع عبد املومن و سمية ، اقامة 
شهرزاد 3 طابق 4 رقم 20 رشجار 

النخي6 الدارالبيماء - 20000 
الدارالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.MAR BAT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري و بيع مواد البناء.

ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة   ، سمية  و  املومن  عبد  شارع 
رشجار   20 رقم   4 طابق   3 شهرزاد 
 20000  - الدارالبيماء  النخي6 

الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : لبصيلي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لبصيلي  هشام  السيد 
املسيرة 1 حرف دال رقم 29 مراكش 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لبصيلي  هشام  السيد 
املسيرة 1 حرف دال رقم 29 مراكش 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم -.
718I

CAFIGEC

BENY EVENTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
BENY EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة رقم 3 الطابق 
االول - 20100 الدار البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BENY : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.EVENTS

غرض الشركة بإيجاز : - اإلعالن .

- وكالة التوثيق واملنظمة التجار ة 

رو الفنية. 

- التجارة اإللكترونية..

عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 

الطابق   3 رقم  شقة  السلطان  مرس 

االول - 20100 الدار البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد بنيشو رنس : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رنس  بنيشو  السيد 

بلوك ب رقم 77 اوالد اوجيه 20100 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رنس  بنيشو  السيد 

 20100 اوجيه  والد   77 رقم  بلوك 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818455.

719I

FC WORKS

FC WORKS
إعالن متعدد القرارات

FC WORKS
املنطقة الحرة للتصدير بوخالف، 

القطعة 24ر2، الجزء 24ب، الطابق 
األول، املكتب رقم -13ر ، 90000، 

طنجة املغرب
FC WORKS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، القطعة 
24ر2، الجزء 24ب، الطابق األول، 
املكتب رقم -13ر - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.98739
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحو 6 
مقرها الحالي الكائن بطنجة، املنطقة 
القطعة  بوخالف،  للتصدير  الحرة 
األول،  الطابق  24 ب،  الجزء  24ر2، 
إلى مقرها الجديد  -13ر،  املكتب رقم 
الحرة  املنطقة  بطنجة،  الكائن 
24ر3،  القطعة  بوخالف،  للتصدير 
الجزء 24 ب، الطابق الثاني، املكتب 

رقم 28.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد  في  الشركة  ثقة تسيير  تجديد 
املسير  بنخالد، بصفته  محمد عادل 
 FC« لشركة  شر ك  الغير  الوحيد 
ملدة  وذلك   ،«  WORKS SARL-AU
في جميع  الشركة  تلزم  غير محدودة. 
للمسير  الوحيد  بالتوقيع  معامالتها 
عادل  محمد  السيد  شر ك  الغير 

بنخالد.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 
مجموع  ليشم6  للشركة  األسا�سي 

التغييرات الجديدة.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
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القانون  صياغة  وإعادة  تحيين 
األسا�سي بالكام6.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252132.
720I

MORO ART

MORO ART
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

MORO ART
شارع عبد الكر م الخطابي كيليز 
الشقة رقم 10 عمارة 30 بناية ر 

الطابق 3 ، 40000، مراكش املغرب
MORO ART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 10 العمارة 30 البناية ر الطابق 
الثالث شارع عبد الكر م الخطابي 

كليز - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123917

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MORO ART
و  بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مصدر منتوجات الصناعة التقليدية.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  ر  البناية   30 العمارة   10 رقم 
الخطابي  الكر م  عبد  شارع  الثالث 

كليز - 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : فاض6  عصام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فاض6  عصام  السيد 
حي تاركة الرقم 764 40000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فاض6  عصام  السيد 
حي تاركة الرقم 764 40000 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134175.
721I

SOCIETE MODYANI SARL

AMICALE TTEOUAN
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

AMICALE TTEOUAN »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: منطقة 
اعز ب حاج قدور حي العو نة إقامة 
الكندي الطابق االر�سي رقم 35 و 36 

طنجة - - طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.125639

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 03 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 250 ابراهيم  امغواش  السيد  باع 
النحو  على  الشركة  في  ملكه  حصة 
التالي:84 ل ملغيش احمد جمال و83 
الخملي�سي  ل   83 و  احمد  بنعمار  ل 

هشام
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 333 هشام  الخملي�سي  السيد  باع 
النحو  على  الشركة  في  ملكه  حصة 

جمال  احمد  ملغيش  ل  التالي:166 
و167 ل بنعمار احمد 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحو 6 مقر الشركة من شارع محمد 
الخامس تجزئة باب سبتة رقم 3 بين 

الطابقين رقم 5 ب الفنيدق
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
هشام  الخملي�سي  السيد  انسحاب 

من تسيير الشركة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحو 6 املقر
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تقليص الشركاء
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تغيير حصص الشركاء
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: انسحاب احد املسيرين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2588.
722I

Gescompte

STE: ODATA PLUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: ODATA PLUS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46، 

شارع الزرقطوني الطابق 3 رقم 6 - 
20050 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ODATA PLUS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجارة،بحت وتصميم املوقع.
عنوان املقر االجتماعي : 46، شارع 
الزرقطوني الطابق 3 رقم 6 - 20050 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 السيد محمد اقبال مول النخلة :

 100 بقيمة  حصة   100.000,00
درهم للحصة . 

السيد محمد اقبال مول النخلة : 
1.000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

النخلة  مول  اقبال  محمد  السيد 
عمارة  مار ن  ايك  اقامة  عنوانه)ا( 
 20050 داربوعزة   1 طابق   3 م شقة 

الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
النخلة  مول  اقبال  محمد  السيد 
عمارة  مار ن  ايك  اقامة  عنوانه)ا( 
 20050 داربوعزة   1 طابق   3 م شقة 

الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالدار البيماء بتار خ - تحت 

رقم -.
723I

ESPACE COMPETENCES SARL

MINI LAAY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع القيراوان، عمارة 03 ، شقة 
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 BOITE POSTAL : .02، العيون
70000 ، .1349، العيون املغرب

MINI LAAY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
مزوار رقم 70 العيون العيون 

70000 العيون املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.31865

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد  سيدي  )ة(  السيد  تفو ت 
اجتماعية  حصة   1.000 سيبا  عالي 
من رص6 1.000 حصة لفائدة السيد 
مارس   17 بتار خ  سيبا  اميمة  )ة( 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   17 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 744/2022.
724I

IB PARTNERS

LEYLI HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

20450، الدار البيماء املغرب
LEYLI HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى رو 

رطلس 45 طابق 4 رقم 16 معار ف 
- - 20450 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537213
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LEYLI  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 
.HOLDING

مشاركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإدارة شركات رخرى.

رو  مبنى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
معار ف   16 رقم   4 طابق   45 رطلس 

- - 20450 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : تانجورن  مو�سى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيدة ز نب بنيس 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
تانجورن عنوانه)ا(  السيد مو�سى 
 7 الطابق   ، كتير  ابنو  إمباس   50
البيماء  الدار   20750  43 شقة   ،

املغرب.
 3 عنوانه)ا(  بنيس  ز نب  السيدة 
 20450 بوركون  بو بالن  جب6  زنقة 

الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 3 عنوانه)ا(  بنيس  ز نب  السيد 
 20450 بوركون  بو بالن  جب6  زنقة 

الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 10658.
725I

H.A ACCOUNTING GROUP

BISSAMIEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BISSAMIEL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي برادي 2 

رقم 576 اسكجور مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BISSAMIEL SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Equipement de traitement
 piscine et revêtement,pompe
 solaire et chauffage
 piscine,Électricien industriel

.général
 2 : برادي  املقر االجتماعي  عنوان 
رقم 576 اسكجور مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : حمزة  البيساوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : امين  بنزوبير  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البيساوي حمزة عنوانه)ا( 
املحاميد 8 العمارة 22 رقم 1 مراكش 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  امين  بنزوبير  السيد 
مراكش  اسكجور   576 رقم   2 برادي 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البيساوي حمزة عنوانه)ا( 
املحاميد 8 العمارة 22 رقم 1 مراكش 

40000 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  امين  بنزوبير  السيد 

مراكش  اسكجور   576 رقم   2 برادي 
40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134105.
726I

LEADER FINANCE

RAQAS TERRACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RAQAS TERRACE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
التاني رقم 1 زنقة القصور مدينة 
مراكش - 40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123981
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.RAQAS TERRACE
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مدينة  القصور  زنقة   1 رقم  التاني 

مراكش - 40000 مراكش املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الجلي6  السيد رقاص عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : الرحيم  عبد  عثو  اوالد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الجلي6  عبد  رقاص  السيد 
رقم  العرصة  درب  الزاو ة  عنوانه)ا( 

15 40000 مراكش املغرب .
الرحيم  عبد  عثو  اوالد  السيد 
 453 رقم  بلبكار  م  ج  عنوانه)ا( 

40000 مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الجلي6  عبد  رقاص  السيد 
رقم  العرصة  درب  الزاو ة  عنوانه)ا( 

15 40000 مراكش املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   03 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134179.
727I

AFC PARTENAIRE

BANG SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc
BANG SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى 

الجوهرة شقة بالدور الثاني رقم 17 
شارع عالل الفا�سي مراكش 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BANG : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.SERVICES

رعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة من جميع رنواع البناء

املباني  ألعمال  املدنية  الهندسة 

العامة

واآلالت  واملواد  اآلالت  تأجير 

والبناء  بالتشييد  الخاصة  واألدوات 

والصناعة مع رو بدون السائقين

تجارة

السباكة والكهرباء وتكييف الهواء

 ، البستنة  متعددة  خدمات 

التنظيف ، النظافة 

تطو ر وإدارة املمتلكات.

مبنى   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 17 الثاني رقم  بالدور  الجوهرة شقة 

 40000 مراكش  الفا�سي  عالل  شارع 

مراكش املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بدر الدين انكيدي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة بدر الدين انكيدي : 1000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

انكيدي  الدين  بدر  السيدة 

عنوانه)ا( تجزئة مبروك عواطف رقم 

مراكش   40000 مراكش  اسيف   10

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

انكيدي  الدين  بدر  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة مبروك عواطف رقم 

مراكش   40000 مراكش  اسيف   10

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134161.

728I

GALAXYCOMPT

STATION ABED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed Ben El Hasan Al

 Ouazzani Résidence Nabil n°3

Tétouan ، 93000، تطوان املغرب

STATION ABED شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املطار طواب6 2 شارع داي ولد 

سيدي بابا زنقة 3 الطابق4 رقم11. - 

9300 تطوان املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.30369

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ح6  تقرر   2022 مارس   14 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ررسمالها  مبلغ   STATION ABED

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

 2 طواب6  املطار  تجزئة  اإلجتماعي 

 3 زنقة  بابا  سيدي  ولد  داي  شارع 
تطوان   9300  - رقم11.  الطابق4 

املغرب نتيجة ل : ازمة قطاع .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املطار طواب6 2 شارع داي ولد سيدي 
بابا زنقة 3 الطابق4 رقم11. - 93000 

تطوان املغرب. 

و عين:

السيد)ة( عبد الحفيظ بوسلهام و 

عنوانه)ا( دوار الرنات القديمة تادرت 

املغرب  جرسيف   35100 جرسيف 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   17 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 847.

729I

موثقة

» أوســاخ«
إعالن متعدد القرارات

موثقة

الدار البيماء، 18مكرر، ملتقى 

زنقة امستردام وزنقة بروكسي6 

إقامة سارة ›‹س« ، مرس السلطان ، 

20490، الدار البيماء املغرب

» روســاخ« »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الحسن الثاني - - املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.25649

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 نونبر 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

كمسير  لحبابي  عثمان  السيد  تعيين 

للشركة لفترة غير محدودة إلى جانب 

السيد عبد اللطيف لحبابي.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: التوقيع االجتماعي: • 

التوقيع املنفص6 ألحد املسيرين على 

جميع العقود االدار ة. • 

السيد  بين  إجبار ا  املشترك  التوقيع 

عبد اللطيف لحبابي والسيد عثمان 

عقود  لجميع  بالنسبة  لحبابي 

عقاري،  رهن  شراء،  )بيع،  القرارات 

بنوك... وري ضمانات فعلية(.

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إعادة صياغة الفص6 16 من القانون 

األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 540.

730I
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JOLIE TRANS SARL/ جولي طرنس سارل

 JOLIE/جولي طرنس سارل
TRANS SARL

إعالن متعدد القرارات

 JOLIE TRANS/ جولي طرنس سارل
SARL

شارع موالي يوسف وولي العهد رقم 
204 إقامة األناقة طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
 JOLIE TRANS/جولي طرنس سارل

SARL »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
موالي يوسف وولي العهد رقم 

204 إقامة األناقة طنجة. - 90000 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.44349
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: قبول اإلستقالة للسيد محمد 
السابق  الوحيد  املسير  الجعبق 
رقم  الوطنية  البطاقة  صاحب 

K265328
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
ايبركاني  السيدة شيماء  تعيين  مايلي: 
رقم  الوطنية  البطاقة  صاحبة 
جديدة  وحيدة  كمسيرة   K375797

للشركة وذلك ملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
وحيد  مسير  الشركة  يسير  مايلي: 
ذاتيين  املسييرين  من  مجموعة  رو 
في  بالشركاء،  املعتبرين  معنو ين  و 
قانون  بموجب  رو  األسا�سي  النظام 
يمثلون  الشركاء  من  الحق،بقرار 
وذلك  األق6  على  األسهم  نصف 
تعيين   . محدودة  وغير  محدودة  ملدة 
الحاملة  شيماء  ايبركاني  السيدة 
 K375797 رقم  الوطنية  لبطاقة 
املسيرة وحيدة للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
ايبركاني شيماء  السيدة  توقيع  مايلي: 
رقم  الوطنية  لبطاقة  الحاملة 
الشركة  إلشراك  كافي   K375797
القوانين  جميع  في  صحيح  بشك6 

املتعلقة بها.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252208.
731I

ESPACE COMPETENCES SARL

MINI LAAY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع القيراوان، عمارة 03 ، شقة 
 BOITE POSTAL : .02، العيون
70000 ، .1349، العيون املغرب

MINI LAAY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
مزوار، رقم 70 العيون العيون 

70000 العيون املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.31865

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 مارس   17 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( سيبا 

رمبمة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 744/2022.
732I

FIDUTRACO CONSULTING

BROTHERS COMPANY 314
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

 BROTHERS COMPANY 314
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 الطابق الرابع - 
2130 الدارالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 314  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BROTHERS COMPANY
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   2  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الرابع  الطابق   12 الشقة  الصنوبر 

2130 الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 10.000  : محمد  جبيرة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جبيرة محمد عنوانه)ا( 43 
الدارالبيماء   - حي االنبعاث خر بكة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جبيرة محمد عنوانه)ا( 43 
الدارالبيماء   - حي االنبعاث خر بكة 

الدارالبيماء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817878.
733I

FIDUCIAIRE AL JOZORE

OCEAN MED IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL JOZORE
 IMM 32 APPT5 GH20E LES
 PORTES DE MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
OCEAN MED IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكر م الخطابي إقامة جواد عمارة 

رقم 109 الشقة رقم 3 كليز مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OCEAN MED IMMO
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لالستخدام  البناء  ررا�سي  جميع 

السكني التجاري
شراء بيع او كراء

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
عمارة  جواد  إقامة  الخطابي  الكر م 
3 كليز مراكش  109 الشقة رقم  رقم 

- 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد قباج احمد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد قباج احمد : 1000 بقيمة 

100 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد قباج احمد عنوانه)ا( دوار 
 20000 البيماء  النواصر  البوزنيين 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قباج احمد عنوانه)ا( دوار 
 20000 البيماء  النواصر  البوزنيين 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134006.
734I

Virtual space international

KAVKOM MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ، 46

20100، Casablanca Maroc
KAVKOM MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق السادس مكاتب 
15و 16 الدار البيماء 20100 الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KAVKOM MAROC
له  ما  ك6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عالقه بالبرمجه املعلوماتيه....
عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
مكاتب  السادس  الطابق  الزرقطوني 
15و 16 الدار البيماء 20100 الدار 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 J.O.A KAV -EL الشركة 
 INTERNATIONAL(2012( LTD :
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 J.O.A KAV-EL الشركة 
 INTERNATIONAL(2012( LTD
ناتانيا  و زمان  شارع   24 عنوانه)ا( 

50120 ناتانيا اسرائي6.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوني  جورنو  السيد 
جيروزاليم   50120 جيروزاليم 

اسرائي6
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بالدار البيماء بتار خ - تحت 

رقم -.
735I

MINBAR AL ISTICHARA

STE ORIENT OUVRAGES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

MINBAR AL ISTICHARA
تجزئة ملسيردي طر ق ف 4 رقم 22 
ظهر املحلة ، 60000، وجدة املغرب
STE ORIENT OUVRAGES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 تجزرة 
النخي6 شارع إبراهيم الروداني 

الطابق االول وجدة 60000 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

39023
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. ORIENT OUVRAGES
رعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و رعمال البناء.
عنوان املقر االجتماعي : 21 تجزرة 
الروداني  إبراهيم  شارع  النخي6 
وجدة   60000 وجدة  االول  الطابق 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سعيد  لحسيني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعيد  لحسيني  السيد 
إبراهيم  شارع  النخي6  تجزرة   21

الروداني 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  لحسيني  السيد 
إبراهيم  شارع  النخي6  تجزرة   21

الروداني 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 312.
736I

LK CONSULTING SARL

 ALRY GROUP REAL ESTATE
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
 ALRY GROUP REAL ESTATE
MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
جوهرة سمير بلوك ف رقم 16 - 

93000 املميق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
31257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 ALRY GROUP REAL ESTATE

.MANAGEMENT
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لكراء العقارات.
مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  16 رقم  ف  بلوك  سمير  جوهرة 

93000 املميق املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عالء  الحصيني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عالء  الحصيني  السيد 
اإلزدهار  إقامة  الثاني  الحسن  شارع 
 93000  116 رقم   4 136 طبقة  رقم 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عالء  الحصيني  السيد 
اإلزدهار  إقامة  الثاني  الحسن  شارع 
 93000  116 رقم   4 136 طبقة  رقم 

تطوان املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 910.
737I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

TOP SEWING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفي6 ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
TOP SEWING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية غزنايا حي 1 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.95213

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفتاح  يوسف  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   30.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   30.000
مارس   01 بتار خ  حليوي  عبداالله 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   23 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2701.
738I

CAFIGEC

PAI HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
PAI HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة رقم 3 الطابق 
االول - 20100 الدار البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PAI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.HOLDING
غرض الشركة بإيجاز : - بناء 

- مطور عقارات 
مختلفة  إنشاءات  رو  رعمال   -

)مقاول(.
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
الطابق   3 رقم  شقة  السلطان  مرس 
االول - 20100 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوغنيم رفائ6 : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة  السيد إير ز شلومو : 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رفائ6  بوغنيم  السيد 
الصو رة   20100 النصر  زنقة   44

املغرب.
عنوانه)ا(  شلومو  إير ز  السيد 

اسرائي6 20100 اسرائي6 اسرلئي6.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شلومو  إير ز  السيد 

اسرائي6 20100 اسرائي6 اسرائي6

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818788.
739I

CAFIGEC

MENTIONS EVENTS 10
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
MENTIONS EVENTS 10 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة رقم 3 الطابق 
االول - 20100 الدار البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MENTIONS EVENTS 10
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التذاكر.
اإلعالن .

وكالة التوثيق واملنظمة التجار ة و 
الفنية. .

عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
الطابق   3 رقم  شقة  السلطان  مرس 
االول - 20100 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ررسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

توفيق  احمد  النخلة  مول  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
توفيق  احمد  النخلة  مول  السيد 
البخاري  االمام  زنقة   51 عنوانه)ا( 
املعار ف   20 03 شقة  طابق  درج ب 

20100 الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
توفيق  احمد  النخلة  مول  السيد 
البخاري  االمام  زنقة   51 عنوانه)ا( 
املعار ف   20 03 شقة  طابق  درج ب 

20100 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818456.
740I

ECOGEF

CAR 212
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
CAR 212 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 

تجزئة سالمة كراج الطابق االر�سي 
الجديدة - 24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
19203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك6 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 212  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي : 17 تجزئة 
سالمة كراج الطابق االر�سي الجديدة 

- 24000 الجديدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اشرف توفيق : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : توفيق  العيا�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  توفيق  اشرف  السيد 
هللا  عبد  موالي  املراكشيين  دوار 

الجديدة 24003 الجديدة املغرب.
عنوانه)ا(  توفيق  العيا�سي  السيد 
حي   4 مجموعة   53 رقم   11 زنقة 
الصدري الدار البيماء 20330 الدار 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اكفاوي  مر م  السيدة 
 24000 الجديدة  الر اض  تجزئة   69

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتار خ 23 مارس 

2022 تحت رقم 282.
741I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MERIEM LIVRAISON
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès
Maroc

MERIEM LIVRAISON شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
الجيش امللكي إقامة السعيدي 
مكاتب الفتح الطابق الخامس 
الشقة رقم 25 - 30000 فاس 

املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.60029

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   24 في  املؤرخ 
ذات  شركة   MERIEM LIVRAISON
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شارع الجيش امللكي إقامة السعيدي 
مكاتب الفتح الطابق الخامس الشقة 
رقم 25 - 30000 فاس املغرب نتيجة 

لعدم تحقيق الغرض الغجتماعي.
و عين:

علوي  إسماعيلي  مر م  السيد)ة( 
حي   11 شارع   1 بلوك   1 عنوانه)ا(  و 
فاس   30000 قادوس  عين  لعلوا 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2022 مارس   24 بتار خ 
السعيدي  إقامة  امللكي  الجيش 
مكاتب الفتح الطابق الخامس الشقة 

رقم 25 - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1532.
742I

STE MONYAS

EXMAIN TECNIC TARFAYA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STE MONYAS
 AV.PRINCE MY ABDELLAH

 RUE EL BLAIDA LAAYOUNE ،

LAAYOUNE ،70000 املغرب
 EXMAIN TECNIC TARFAYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الجديد رقم 60 - 70050 طرفاية 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
16513

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2015 فبراير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.EXMAIN TECNIC TARFAYA
الصيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البحري.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طرفاية   70050  -  60 رقم  الجديد 

املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بيالت  هللا  عبد  السيد 
العيون  الواد  فم  الميعات  حي 

700000 العيون املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بيالت  هللا  عبد  السيد 
العيون  الواد  فم  الميعات  حي 

700000 العيون املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2015 تحت رقم 245.

743I

ISDM CONSULTING

 ENTREPRISE GENERALE«
 DE CONSTRUCTION
SAHRIENNE »EGECOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع ررسمال الشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 ENTREPRISE GENERALE DE«

 CONSTRUCTION SAHRIENNE
EGECOS« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة 

عمارة الجماني رقم 200 الطابق 
االول العيون - 70000 العيون 

املغرب .
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.155

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
من  ري  درهم«   1.000.000«
»5.000.000 درهم« إلى »6.000.000 
حصص  تقديم   : طر ق  عن  درهم« 

نقدية رو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 807/2022.
744I

MINBAR AL ISTICHARA

STE DESTA IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
MINBAR AL ISTICHARA

تجزئة ملسيردي طر ق ف 4 رقم 22 
ظهر املحلة ، 60000، وجدة املغرب
STE DESTA IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البيايض رقم 269 الطابق االول 

وجدة 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السج6 التجاري : 
38929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DESTA IMPORT
غرض الشركة بإيجاز : إستيراد و 

تصدير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق   269 رقم  البيايض 

وجدة 60000 وجدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عيساوي يحي : 340 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 330  : السيد موساوي نور الدين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330  : حسن  موساوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يحي  عيساوي  السيد 
 52 رقم   2 جون  زنقة  مباصو  درب 

60000 وجدة املغرب.
الدين  نور  موساوي  السيد 
 18 زنقة ف   2 النهمة  حي  عنوانه)ا( 

رقم 560 60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  موساوي حسن  السيد 
 560 رقم   18 ف  زنقة   2 النهمة  حي 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يحي  عيساوي  السيد 
 52 رقم   2 جون  زنقة  مباصو  درب 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   07 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 194.
745I

مكتب املحاسبة

COMPTAELISSAOUI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طر ق العرائش عمارة رجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

COMPTAELISSAOUI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طر ق 
العرائش اقامة اجعون رقم 7 

الطابق الثاني القصر الكبير - 92150 
القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
3317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.COMPTAELISSAOUI
محاسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معتمد.
طر ق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العرائش اقامة اجعون رقم 7 الطابق 
الثاني القصر الكبير - 92150 القصر 

الكبير املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 735.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الهادي  عبد  العيساوي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   7.350  :

للحصة .
 : الهادي  عبد  العيساوي  السيد 

7350 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الهادي  عبد  العيساوي  السيد 
عنوانه)ا( طر ق العرائش اقامة رطاع 
هللا 2 رقم 34 القصر الكبير 92150 

القصر الكبير املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الهادي  عبد  العيساوي  السيد 
عنوانه)ا( طر ق العرائش اقامة رطاع 
هللا 2 رقم 34 القصر الكبير 92150 

القصر الكبير املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 182.

746I

boss management accounting

LUXURY GYM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسمال الشركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
LUXURY GYM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني إقامة سوليمار بلوك 
د - 93000 تطوان املغرب .

رفع ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.20977
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 فبراير   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
»900.000 درهم« ري من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
رو  ررباح  رو  احتياطي  إدماج   : طر ق 

عالوات إصدار في ررس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   04 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 707.

747I

OPTIQUE MOUNIA

MOUNIA OPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسمال الشركة

OPTIQUE MOUNIA
 N° 25 ANGLE RUE 11

 NOVEMBRE & GHASSAN
 KANAFAN VN FES ، 30000، FES

MAROC
MOUNIA OPTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 25 

زاو ة زنقة 11 نونبر و غسان كنفاني 
املدينة الجديدة فاس - 30000 

فاس املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.28965

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 دجنبر   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
 10.000« من  ري  درهم«   890.000«
عن  درهم«   900.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طر ق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1590.

748I

Cabinet Smara Consulting

 STE KHANGT SAKOUM
INVEST SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي موالي رشيد شارع الزرقطوني 
رقم 38 مكرر السمارة السمارة، 

72000، السمارة املغرب
 STE KHANGT SAKOUM INVEST

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

 TAOUSS وعنوان مقرها اإلجتماعي
 SALAM BLC » F « N :5 ES
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SEMARA السمارة 72000 السمارة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
2667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 KHANGT SAKOUM INVEST

.SARL AU
رعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إنشائية متنوعة
األعمال   ، العامة  املقاوالت   -
من  العقار ة  املقاوالت   ، امللحقة 

الباطن ،
- تركيبات املباني ،

- شراء وبيع منتجات ومواد البناء 
والصيدلية العامة والتطو ر العقاري.
مختلفة  وشبكات  طرق  اعمال   -

وحفر ابار.
من  واملعدات  املستلزمات   -

مختلف املنتجات ،
جميع  وتجارة  وتصدير  استيراد   -
 ، الصناعية  واملعدات  املنتجات 

والتعاقد من الباطن العام ،
والنظافة  العامة  اإلنارة  رعمال   -

والبستنة.
- تجهيز وكسر الشبابيك ، تطو ر 
األخشاب،  نجارة   ، العامة  األماكن 

واملعادن.
- شراء وبيع وتأجير اآلالت.

والزهور  والنباتات  اللوازم   -
والبذور وردوات البستنة ،.

 TAOUSS : عنوان املقر االجتماعي
 SALAM BLC » F « N :5 ES
السمارة   72000 السمارة   SEMARA

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لعي�سي  محمد  السيد 
 3 رقم  اف  بلوك  السالم  توسعة 

72000 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لعي�سي  محمد  السيد 
 3 رقم  اف  بلوك  السالم  توسعة 

72000 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
23 مارس  االبتدائية بالسمارة بتار خ 

2022 تحت رقم 72/2022.
749I

iso fidus

NEGOCE YAJO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

iso fidus
حي األمال 02 رقم 40 مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط ملي6 دارالبيماء ، 

29640، دارالبيماء املغرب
NEGOCE YAJO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مح6 
تجاري رقم 2 تجزئة لينا ف ب 8 

تيط ملي6 - 29640 الدار البيماء 
املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.495393
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
برود  حسن  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
فبراير   21 بتار خ  جوماري  حسن 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818980.
750I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

LE REPERE CREATIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 46

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

LE REPERE CREATIF شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
سار ة بن زنيم الطابق 3 النخي6 - 

20000 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537543
 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.REPERE CREATIF
نشاط   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وكالة اتصاالت األحداث ؛
واملؤتمرات  األحداث  تنظيم   -
نوع  ري  وكذلك  والعروض  واملعارض 
االحتفالية  رو  الثقافية  األحداث  من 

رو الر اضية ؛
بما  اتصاالت،  وكالة  نشاط   -
االتصاالت  استشارات  ذلك  في 
وسائ6  باستخدام جميع  والتسو ق، 
وري  اإلنترنت  عبر  سيما  وال  اإلعالم، 

وسائط تفاعلية؛
البصري  السمعي  اإلنتاج   -
والسينمائي وتطو ر محتوى الوسائط 

املتعددة؛.
12 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 - النخي6   3 الطابق  زنيم  بن  سار ة 
20000 الدار البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد مهدي عوكاشا : 225 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   75  : فوزي  رضا  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عوكاشا  مهدي  السيد 
الطابق  علي  سيدي  عين  شارع   16
الدار   20000 بورغون  1 حي  1 شقة 

البيماء املغرب.
السيد رضا فوزي عنوانه)ا( زنقة 
 26 شقة   6 الطابق  اإلبراهيمي  بشير 
 20000 جيروند  ال   5 شرف  إقامة 

الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضا فوزي عنوانه)ا( زنقة 
 26 شقة   6 الطابق  اإلبراهيمي  بشير 
 20000 جيروند  ال   5 شرف  إقامة 

الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 11009.
751I

Valoris Partners

SPOTBUSINESS
إعالن متعدد القرارات

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
SPOTBUSINESS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 
شارع محمد بن عبد هللا ، 

OCEANES3-B3 ، الطابق األر�سي 
من املبنى رقم 6 - الدار البيماء 
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مار نا - - الدار البيماء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.464927

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 03 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 3.700.000.00 رفع ررس املال بمبلغ 
300.000,00 درهم  ليرتفع من  درهم 
، من خالل  إلى4.000.000,00 درهم 
إنشاء 37.000 سهم جديد لإلشتراك 
التعو ض  طر ق  عن  وتحر رها  فيها 

بالحساب الجاري للشر ك الوحيد.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
بمبلغ  املال  ررس  تخفيض  مايلي: 
إلطفاء  درهم   3.700.000,00
 31/12/2021 بتار خ  الخسائر 
درهم.   3.691.067,87 بمبلغ 
إلى  املال  ررس  ينخفض    وبذلك 
 (8.931,13( الفرق  درهم.   300.000
الررسمالي  يض  ف التخ مبلغ  بين 
ومبلغ  درهم(   3.700.000,00 (
 3.691.068,87( كمة  املترا الخسائر 

درهم( سيحول إلى املنقول الجديد
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 و  6 رقم  بند 
مايلي: تم تحديد ررس مال الشركة في 

مبلغ 300.000 درهم
باملحكمة  قانوني  ل ا اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  دار  ل ا ب التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818593.
752I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 STE AIT AHMED BV SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

ح6 شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE AIT AHMED BV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 09 زنقة 
اسفي امزورن الحسيمة املغرب 

32000 الحسيمة املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.2811

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   09 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 STE AIT AHMED الوحيد  الشر ك 
ررسمالها  مبلغ   BV SARL AU
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
امزورن  اسفي  زنقة   09 اإلجتماعي 
الحسيمة   32000 املغرب  الحسيمة 

املغرب نتيجة ل : كساد السوق.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
امزورن  الثاني  الطبق   84 رقم   06
الحسيمة   32000 املغرب  الحسيمة 

املغرب. 
و عين:

و  الطرهش  عمر  السيد)ة( 
الطبق   84 رقم   06 شارع  عنوانه)ا( 
 32000 الحسيمة  امزورن  الثاني 
)ة(  كمصفي  املغرب  الحسيمة 

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  بالحسيمة  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 83.
753I

FICOB مكتب املحاسبة

SALON AUTO MODENA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOB مكتب املحاسبة
اقامة ايمان, شقة 4، شارع موالي 
ادريس االول, املسيرة 1, تمارة ، 

10000، تمارة املغرب

SALON AUTO MODENA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املح6 
الكائن بالطابق األر�سي٫ حي املسيرة 
1٫ رقم 798 ٫ تمارة - 12000 تمارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

135855
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SALON AUTO MODENA
تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات املستعملة
- التجارة و املفاوضة.

املح6   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسيرة  حي  األر�سي٫  بالطابق  الكائن 
تمارة   12000  - تمارة   ٫  798 رقم   1٫

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : بنحدو  السيد عز ز 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : اليمني  السيد جواد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عز ز بنحدو عنوانه)ا( حي 
املغرب العربي عمارة 19 شقة 3 بلوك 

س 12000 تمارة املغرب.
السيد جواد اليمني عنوانه)ا( حي 
املسيرة 1 عمارة 35 رقم 5 إقامة يسر 

12000 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز ز بنحدو عنوانه)ا( حي 
املغرب العربي عمارة 19 شقة 3 بلوك 

س 12000 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 657.
754I

CANOCAF SARL

FORMET GLOBE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
FORMET GLOBE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية سلوان - 62702 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
23837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FORMET GLOBE
1/صنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومستلزمات  الديكور  منتجات 
2/تصنيع  والشوكوالته  املعجنات 
3/استيراد  الغذائية  املنتجات 

وتصدير املنتجات الغذائية.
املنطقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الناظور   62702  - الصناعية سلوان 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
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الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 FORMET الشركة 
حصة   INTERNATIONAL : 1.000

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 FORMET الشركة 
عنوانه)ا(   INTERNATIONAL

بلجيكا 1050 بلجيكا بروكسال .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 VAN CRUCHTEN Guy السيد 
 1050 بلجيكا  عنوانه)ا(   arthur r

بلجيكا بروكسال 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 434.
755I

EUROMED COMPTA-SARL

SOCIETE OUMANSSOUR-
OUHSSAINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسمال الشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOCIETE OUMANSSOUR-
OUHSSAINE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
املسار رقم 1106 الطابق التالت 
الحي الصناعي مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.101259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
من  ري  درهم«   1.500.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   500.000«

حصص  تقديم   : طر ق  عن  درهم« 
نقدية رو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 3346.
756I

ديوان املوثق محمد امين بنيس موثق بطنجة

AUTO MONICHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

ديوان املوثق محمد امين بنيس 
موثق بطنجة

ساحة موزار 10، زنقة اليمن، زاو ة 
زنقة االردن، الطابق الثاني رقم 6 
اقامة الشاطئ البريد االلكتروني 
 - benaminot@hotmail.com :

الهاتف : 0539945255، 90000، 
طنجة املغرب

AUTO MONICHE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 31، شارع 

يوسف ابن تاشفين، قيسار ة » 
البحر االبيض املتوسط«، املح6 رقم 

15 - 90000 طنجة املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.63901

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   04 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   AUTO MONICHE
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
ابن  يوسف  شارع   ،31 اإلجتماعي 
االبيض  البحر   « قيسار ة  تاشفين، 
 90000  -  15 رقم  املح6  املتوسط«، 
طنجة املغرب نتيجة ل : انهاء النشاط 

التجاري.
و حدد مقر التصفية ب 31، شارع 
 « قيسار ة  تاشفين،  ابن  يوسف 
البحر االبيض املتوسط«، املح6 رقم 

15 - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

 MOHAMMED السيد)ة( 
OUHADANE و عنوانه)ا( 31، شارع 

 « قيسار ة  تاشفين،  ابن  يوسف 
البحر االبيض املتوسط«، املح6 رقم 
كمصفي  املغرب  طنجة   90000  15

)ة( للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251857.
757I

BUSINESS CENTER.COM

SELECT STONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيماء املغرب

SELECT STONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

املومن رقم 236، شارع باسكي، 
اقامة ف8، طابق 2 مكتب رقم 6 - 

20260 الدار البيماء املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.454879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   24 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   SELECT STONE
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
رقم  املومن  عبد  شارع  اإلجتماعي 
ف8،  اقامة  باسكي،  شارع   ،236
طابق 2 مكتب رقم 6 - 20260 الدار 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيماء 

تحقيق غرض الشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع عبد 
املومن رقم 236، شارع باسكي، اقامة 
ف8، طابق 2 مكتب رقم 6 - 20260 

الدار البيماء املغرب. 
و عين:

و  اسيدهم  عدنان  السيد)ة( 
 151 الفيال  سيتي  كولف  عنوانه)ا( 
النواصر  بوسكورة  الخمراء  املدينة 
املغرب  البيماء  الدار   20260

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818864.
758I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

JMK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاو ة شارع ربي جر ر الطبري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب
JMK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين، الطابق الثاني، 
الشقة رقم 3 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125739
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.JMK : اإلقتماء بمختصر تسميتها
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املراتب ومستلزماتها.
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شارع   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني،  الطابق  ابن تاشفين،  يوسف 
الشقة رقم 3 - 90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : رونغشان  جيانك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330  : العشاوي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد كمال بلحسن : 170 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رونغشان  جيانك  السيد 
 90000 الكنار اس  زنقة  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب.
العشاوي  مصطفى  السيد 
 1800 رناالن  سانت  عنوانه)ا( 

فيلفورد بلجيكا.
عنوانه)ا(  بلحسن  كمال  السيد 
طنجة   90000 هشام  موالي  شارع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلحسن  كمال  السيد 
طنجة   90000 هشام  موالي  شارع 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252194.
759I

SOMACOFI

» أطــو أولد ايــرون »
إعالن متعدد القرارات

SOMACOFI
 28PLACE DES NATIONS

 UNIES ، 20000، CASABLANCA
MAROC

» رطــو رولد ايــرون » »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 77 شارع 
إميــ6 زوال - 20000 الدار البيماء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.151781
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 فبراير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
باعتبار تفو ت حصص  مايلي: األخذ 
من  و7   6 فصلـي  وتغيير  اجتماعية 
تعديله  مع  للشركة  األسا�سي  النظام 
الحي  السـيد عبد  -استقالة ك6 من   ،
بلمجدوب و السـيد نور الدين بنيس 
من مهامهما كمسيرين وتعيين السـيد 
كر م  السـيد  و  زهــر  بنمو�سى  حسن 
و  جديدين  كمسيرين  زهــر  بنمو�سى 

ذلك ملدة غير محدودة. 
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم الفصلي 6 و7: الذي ينص 
العام  الجمع  بمقت�سى   : مايلي:  على 
االستثنائي املؤرخ في 10 فبراير 2022 
رصبح راسمال الشركة موزعا كالتالي 
 300  : - السيد حسن بنمو�سى زهر   :
 : زهر  بنمو�سى  كر م  السيد   - حصة 
بنمو�سى  كوثر  السيدة   - حصة   280
سعاد  السيدة   - حصة   140  : زهر 
السيدة   - 140 حصة   : زهر  بنمو�سى 

مر م بنمو�سى زهر : 140 حصة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817183.
760I

fidu_farabi

RIM DRIVE«RD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidu_farabi
رقم 9 زنقة سبع عيون شارع سوسة 
زهور 2 فاس ، 30000، فاس املغرب

RIM DRIVE«RD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 41 
درب باملوعاز طالعة الكبيرة شقة 1 
فاس املدينة - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

71983
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. DRIVE«RD
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق..
عنوان املقر االجتماعي : عمارة 41 
 1 شقة  الكبيرة  طالعة  باملوعاز  درب 

فاس املدينة - 30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : املهدي  علوي  محمدي  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.
 500  : محمد  البراهمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املهدي  علوي  محمدي  السيد 
شارع  فميلة  تجزئة   3 عنوانه)ا( 
السمن  ط.عين   3 شقة  الرباط 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  البراهمي  السيد 
 30000 ط.ايموزار  حسن  شارع   40

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي  علوي  محمدي  السيد 
شارع  فميلة  تجزئة   3 عنوانه)ا( 
الرباط شقة 3 ط.عين السم 30000 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1566/22.

761I

INTERFACE SERVICE MAGREB SARL-AU

أنتيرفاص سيرفيس مغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

 INTERFACE SERVICE MAGREB
SARL-AU

 SALE, 7 RESIDENCE RIM 2
 BOUCHOUK 69 82 APPT 5 ،

11000، SALE MAROC
رنتيرفاص سيرفيس مغرب شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 إقامة 

ر م 2 بوشوك 69ـ82 شقة 5 - 
11000 سال املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.25033
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   08 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
رنتيرفاص سيرفيس  الوحيد  الشر ك 
درهم   10.000 ررسمالها  مبلغ  مغرب 
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 إقامة ر م 
 11000  -  5 شقة  69ـ82  بوشوك   2
انتهاء الغرض   : سال املغرب نتيجة ل 

الذي تأسست الشركة من رجله..
7 إقامة  و حدد مقر التصفية ب 
 -  5 شقة  69ـ82  بوشوك   2 ر م 

11000 سال املغرب. 
و عين:

التحافي  الرحيم  عبد  السيد)ة( 
 20310 برناز 6  عنوانه)ا(  و 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيماء 

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   08 بتار خ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 38494.

762I
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FIDUTRACO CONSULTING

JR ENERGY CONSEIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح6 شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

JR ENERGY CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 الطابق الرابع - 

2130 الدارالبيماء املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.392445

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 فبراير   03 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 

 JR ENERGY الوحيد  الشر ك  ذات 

 100.000 ررسمالها  مبلغ   CONSEIL

 2 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الطابق   12 الشقة  الصنوبر  زنقة 

املغرب  الدارالبيماء   2130  - الرابع 

نتيجة ل : عدم مردور ة نشاطها.

نجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

االصي6 رقم 134 - - املحمدية املغرب. 

و عين:

و  الجرجيني  ر اض  السيد)ة( 

 134 رقم  االصي6  نجزئة  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  املحمدية   -

للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817696.

763I

EL FAHSI EXPORT

EL FAHSI EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL FAHSI EXPORT
حي نجيبة شارع 88 رقم 11 طنجة 

tanger، 90000، طنجة املغرب
EL FAHSI EXPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيبة 
شارع 88 رقم 11 طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123889
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نونبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FAHSI EXPORT
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، وتصدير  استيراد   ، الجملة  تجارة 

رعمال بناء متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي : حي نجيبة 
 90000  - طنجة   11 رقم   88 شارع 

طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 33  : الفح�سي  سوكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة وفاء الفح�سي : 33 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ايوب الفح�سي : 34 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفح�سي  سوكينة  السيدة 
رقم   32 زنقة  السانية  حي  عنوانه)ا( 
28 بئر الشفاء 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الفح�سي  وفاء  السيدة 
 14200 بومعيز  الحيرش  اوالد  دوار 

سيدي سليمان املغرب.
عنوانه)ا(  الفح�سي  ايوب  السيد 
 14200 بومعيز  الحيرش  اوالد  دوار 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفح�سي  سوكينة  السيدة 
رقم   32 زنقة  السانية  حي  عنوانه)ا( 
28 بئر الشفاء 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  الفح�سي  وفاء  السيدة 
 14200 بومعيز  الحيرش  اوالد  دوار 

سيدي سليمان املغرب
عنوانه)ا(  الفح�سي  ايوب  السيد 
 14200 بومعيز  الحيرش  اوالد  دوار 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 250332.
764I

STREET BUSINESS CENTER

ELECTRIC DOC SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحر ة، 
جليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
 ELECTRIC DOC SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى رطلسية، مراكش كليز، لو 

نو يه » ر »، شارع ابن سينا، الطابق 
الثالث، رقم 34 - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ELECTRIC DOC SERVICES
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات  و  الخدمات  وتصدير 

املعلومات.
امللك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لو  كليز،  مراكش  رطلسية،  املسمى 
نو يه » ر »، شارع ابن سينا، الطابق 
مراكش   40000  -  34 رقم  الثالث، 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : لحطوط  خلي6  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لحطوط  خلي6  السيد 
لندن   EC2P 2E اململكة املتحدة  

اململكة املتحدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحطوط  خلي6  السيد 
لندن   EC2P 2E املتحدة  اململكة 

اململكة املتحدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم -.
765I

FIDUTRACO CONSULTING

KEY MARKET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
KEY MARKET شركة ذات 
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مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
الصنوبر الشقة 12 الطابق الرابع - 

2130 الدارالبيماء املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.443265

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 فبراير   07 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 KEY MARKET الوحيد  الشر ك 
مبلغ ررسمالها 10.000 درهم وعنوان 
الصنوبر  زنقة   2 اإلجتماعي  مقرها 
 2130  - الرابع  الطابق   12 الشقة 
الدارالبيماء املغرب نتيجة ل : عدم 

مردور ة نشاطها.
سيدي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 16 الرقم   19 الزنقة   04 معروف 

مكرر - - الدارالبيماء املغرب. 
و عين:

و  احريشة  هشام  السيد)ة( 
الزنقة   04 معروف  عنوانه)ا( سيدي 
الدارالبيماء   - مكرر   16 الرقم   19

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818334.
766I

MATCOMPTA SNC

FARILINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VERTE IMM

 MEHDI N°36 RDC N°2
 -TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
FARILINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

االخالص بلوك ب21 عمارة 161 

ط 2 رقم 12 طر ق تطوان - 9000 

طنجة املغرب.

ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.99361

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ح6  تقرر   2022 مارس   09 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 ررسمالها  مبلغ   FARILINE

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

االخالص بلوك ب21 عمارة 161 ط 2 

رقم 12 طر ق تطوان - 9000 طنجة 

املغرب نتيجة ل : ح6 الشركة.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

161 ط  بلوك ب21 عمارة  االخالص 

 90000  - تطوان  طر ق   12 رقم   2

طنجة املغرب. 

و عين:

و  اليون�سي  هاجر  السيد)ة( 

عنوانه)ا( تجزئة ر اض اهال 1 رقم 6 

)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

و  اليون�سي  محمد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( تجزئة ر اض اهال 1 رقم 6 

)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

السيد)ة( فارس النية و عنوانه)ا( 

عمارة  ب21  بلوك  االخالص  اقامة 

تطوان  طر ق   12 رقم   2 ط   161

)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   9000

للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   23 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2710.

767I

PROXY FINANCE

AFRIQUE CAR PARTS 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجر دة 
الرسمية

PROXY FINANCE
زاو ة شارع يعقوب املنصور و شارع 

عالل الفا�سي ، عمارة رقم 24 
)فماء الصفوة( ، الطابق الثالث ، 
مكتب رقم 23 ، 40000، مراكش 

املغرب
 AFRIQUE CAR PARTS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس شقة 

د الدارالبيماء املغرب - 20000 
الدارالبيماء املغرب.

بالجر دة  وقع  خطٍإ  إستدراك   
الرسمية عدد 5709 بتار خ 05 نونبر 

.2020
AFRIQUE PARTS CAR : بدال من

AFRIQUE CAR PARTS : يقرر
الباقي بدون تغيير.

768I

كافجيد

 DYNAMIC BUSINESS
SYSTEM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيماء 

املغرب
 DYNAMIC BUSINESS SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DYNAMIC BUSINESS SYSTEM

غرض الشركة بإيجاز : املتاجرة في 

األدوات االكترونية.

10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 - بوركون  السفلي  الطابق  الشراردة 

20053 الدار البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد برادة : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برادة  محمد  السيد 

ليساسفة اقامة الياسمين ر 7 عمارة 

103 شقة 5 الطابق 1 20190 الدار 

البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  برادة  محمد  السيد 

ليساسفة اقامة الياسمين ر 7 عمارة 

103 شقة 5 الطابق 1 20190 الدار 

البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818488.

769I
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كافجيد

RH MAGHREB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيماء 

املغرب

RH MAGHREB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيماء املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.436721

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ح6  تقرر   2022 مارس   03 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ررسمالها  مبلغ   RH MAGHREB

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

10 زنقة الشراردة الطابق  اإلجتماعي 

الدار   20053  - بوركون  السفلي 

األزمة   : ل  نتيجة  املغرب  البيماء 

االقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب 10 زنقة 

 - بوركون  السفلي  الطابق  الشراردة 

20053 الدار البيماء املغرب. 

و عين:

الرحموني  يوسف  السيد)ة( 

 6 رقم  ياسين  تجزئة  عنوانه)ا(  و 

االلفة 20220 الدار البيماء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818563.

770I

STE BIKAF INDUSTRI

FERME JALICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

FERME JALICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 09 
ساحة 03 مارس بوذنيب - 52150 

بوذنيب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

13309
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 شتنبر   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FERME : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.JALICE
غرض الشركة بإيجاز : مزارع .

 09 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52150  - بوذنيب  مارس   03 ساحة 

بوذنيب املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 950  : عالل  اسماعيلي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد اسماعيلي كر م : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيلي عالل عنوانه)ا( 

فرنسا 52000 باريس فرنسا.
السيد اسماعيلي كر م عنوانه)ا( 

فرنسا 52000 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيلي عالل عنوانه)ا( 

فرنسا 52000 باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

ركتوبر 2019 تحت رقم 997.

771I

EUROMED COMPTA-SARL

TIFNOUTE TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TIFNOUTE TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مح6 

رقم 1 عمارة محاميد 9 رقم 154 

اسكجور مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.87627

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 مارس   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بحد  هللا  عبد  )ة(  السيد  تفو ت 

170 حصة اجتماعية من رص6 340 

ايت  محمد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

حم بتار خ 11 مارس 2022.

بحد  هللا  عبد  )ة(  السيد  تفو ت 

170 حصة اجتماعية من رص6 340 

احسين  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

مارس   11 بتار خ  احماد  لحسن  ايت 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   16 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 133905.

772I

CAPRICOF

TL ROAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA CASABLNACA،
20400، CASABLNACA MAROC
TL ROAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 

اقامة املشرق 2 الطابق األول رقم 3 
الدارالبيماء 20000 الدارالبيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

535423
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ROAD
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة,  رشغال  و  البناء  السلع, 

االستيراد و التصدير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بوركون 
 3 2 الطابق األول رقم  اقامة املشرق 
الدارالبيماء   20000 الدارالبيماء 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اماست ريوب : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد اعو مر عصام : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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السيدة ركمار اكرام : 250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ريوب  اماست  السيد 
 280 31 عمارة  اقامة املستقب6 ج ه 
رقم 8 سيدي معروف البيماء 2000 

الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  عصام  اعو مر  السيد 
باب  زنقة  األبطال  تجزئة   80 رقم 
 12000 تمارة  الغزالي  حي  املنصور 

تمارة املغرب.
عنوانه)ا(  اكرام  ركمار  السيدة 
تجزئة  املنصور  باب  زنقة   80 رقم 
 12000 تمارة  الغزالي  حي  األبطال 

تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ركمار اكرام عنوانه)ا( رقم 
80 زنقة باب املنصور تجزئة األبطال 
حي الغزالي تمارة 12000 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815914.
773I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

جيت اكيبمونت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 310

 4EME ETG N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

جيت اكيبمونت شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 شارع 
احمد الشر�سي اقامة القصر - 
20430 الدار البيماء املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.79845
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة جيت 

 350.000 ررسمالها  مبلغ  اكيبمونت 
 1 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شارع احمد الشر�سي اقامة القصر - 
20430 الدار البيماء املغرب نتيجة 

ل : ح6 الشركة.
1 شارع  التصفية ب  و حدد مقر 
 - القصر  اقامة  الشر�سي  احمد 

20430 الدار البيماء املغرب. 
و عين:

و  محمد  جنات  السيد)ة( 
 455 فيال  تاون  كر ن  كازا  عنوانه)ا( 
 27182 بوسكورة  الخمراء  املدينة 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيماء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

دجنبر 2021 تحت رقم 804860.
774I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

SOUSSI BATIMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع محمد الخامس ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
SOUSSI BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 
حدو تغبالت - 45600 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
3811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOUSSI BATIMENT
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة
زراعة وصيانة الحدائق والطرق

تركيب األنظمة الكهربائية.
عنوان املقر االجتماعي : دوار ايت 
حدو تغبالت - 45600 زاكورة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : العز ز  عبد  السو�سي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العز ز  عبد  السو�سي  السيد 
تغبالت  حدو  ايت  دوار  عنوانه)ا( 

45600 زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العز ز  عبد  السو�سي  السيد 
تغبالت  حدو  ايت  دوار  عنوانه)ا( 

45600 زاكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بزاكورة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 73.
775I

siry consulting

AL MOMAYAZA EVENTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

siry consulting
 av allal el fassi unite 5 n529
 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
AL MOMAYAZA EVENTS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
 Av ,243 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Allal El Fassi Unité V N° 1, 1er

 étage – MARRAKECH - 40160
MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
101449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 دجنبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. MOMAYAZA EVENTS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 SPECTACLES, FESTIVALS
 ARTISTIQUES (ENTREPRENEUR

..(DE
 Av ,243 : عنوان املقر االجتماعي
 Allal El Fassi Unité V N° 1, 1er
 étage – MARRAKECH - 40160

.MARRAKECH MAROC
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ربيع العربي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ربيع العربي عنوانه)ا( 243 
 40000 املحمدي  الحي   5 الوحدة 

مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ربيع العربي عنوانه)ا( 243 
 40000 املحمدي  الحي   5 الوحدة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   30 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2019 تحت رقم 110790.
776I
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OUARD TAAMIR

OUARD TAAMIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

OUARD TAAMIR
13,زنقة رحمد املجاطي ,إقامة االلب 
, الطابق 1, رقم 8 , املعار ف 13,زنقة 
رحمد املجاطي ,إقامة االلب , الطابق 
1, رقم 8 , املعار ف، 20330، الدار 

البيماء املغرب
OUARD TAAMIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13,زنقة 

رحمد املجاطي ,إقامة االلب , الطابق 
1, رقم 8 , املعار ف الدار البيماء 

20330 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
530261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OUARD TAAMIR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 IMMEUBLES , PROMOTEUR

.IMMOBILIER
13,زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رحمد املجاطي ,إقامة االلب , الطابق 
البيماء  الدار  املعار ف   ,  8 رقم   ,1

20330 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الور�سي  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر الور�سي عنوانه)ا( 94 
ر حـي الراحة 26100 برشـيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر الور�سي عنوانه)ا( 94 
ر حـي الراحة 26100 برشـيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم -.
777I

PROXY FINANCE

BUILDDIS CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات

PROXY FINANCE
زاو ة شارع يعقوب املنصور و شارع 

عالل الفا�سي ، عمارة رقم 24 
)فماء الصفوة( ، الطابق الثالث ، 
مكتب رقم 23 ، 40000، مراكش 

املغرب
 BUILDDIS CONSTRUCTION
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 
164 شارع فلسطين الداوديات 
مراكشرقم 164 شارع فلسطين 
الداوديات مراكش املغرب - - 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.98983

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفو ت حصص
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
القانون  من  و7   6 املادتين  في  تغيير 

األسا�سي للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعدي6 اسم الشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحو 6 املقر القانوني للشركة 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

إستقالة املسير السابق 
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

سلطة التوقيع
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  من  1000حصة  تفو ت 
للبطاقة  الحام6  سفيان  حادة  بن 
 787911 رقم  للتعر ف  الوطنية 
حنان  محبوب  السيدة  لفائدة 
للتعر ف  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
رقمG673181 إثر عقد عرفي املسج6 

بتار خ 2022/03/17.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 100،000.00 بمبلغ  املساهمة  تمت 
الشركة  مال  ررس  في   ، نقًدا   ، درهم 
عند التأسيس ، والذي تم تخصيصه 
على  الوحيد  للمساهم  بالكام6 
حنان  محبوب  السيدة  التالي:  النحو 
1،000حصة ري 100،000.00 درهم
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 BUILDDIS« الشركة  اسم  تعدي6 
باالسم   »CONSTRUCTION
الذي   »BUILDDIS TECH« الجديد 
للشهادة  وفًقا  عليه  الحصول  تم 
برقماألسماء:  املتعلقة  السلبية 
في  التعدي6  هذا  بعد   .2491022
 3 املادة  تعدي6  تم   ، الشركة  اسم 
اآلن  وسيتم   ، األسا�سي  النظام  من 
اسم  التالي:  النحو  على  صياغتها 
 BUILDDIS TECH«« هو  الشركة 

S.A.R.L AU
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحو 6 املقر القانوني للشركة الكائن 
 520 عمارة   2 رقم  األول  الطابق  في 
الى  مراكش  الشرف  عملية   3 املنار 
شارع   164 رقم  الجديد  العنوان 

فلسطين الداوديات مراكش
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
العادي  غير  العام  االجتماع  وافق 
من  حادة  بن  السيد  استقالة  على 
السيدة  تعيين  وقرر  كمسير  منصبه 
 ، الجنسية  مغربية   ، حنان  محبوب 
للتعر ف  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
الوحيد  املسير   G673181 رقم 
كمسير  منصبه  من  سفيان  للشركة 

حنان  محبوب  السيدة  تعيين  وقرر 
رقم  حاملة   ، الجنسية  مغربية   ،
G673181 املسيرة الوحيدة للشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
ستكون الشركة ملزمة بشك6 صحيح 
للشر كة  للمسيرة  الوحيد  بالتوقيع 

الوحيدة السيدة محبوب حنان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 3404.
778I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE KHABBACH 24
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

STE KHABBACH 24 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 42 تجزئة 
ركلمام حي النسيم خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
4269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. KHABBACH 24
األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة التصدير وااليستيراد.
عنوان املقر االجتماعي : 42 تجزئة 
 54000 ركلمام حي النسيم خنيفرة - 
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خنيفرة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : خبا�سي  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خبا�سي  حميد  السيد 
42 تجزئة ركلمام حي النسيم خنيفر 

54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خبا�سي  حميد  السيد 
42 تجزئة ركلمام حي النسيم خنيفر 

54000 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 124.
779I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 GROUPE SCOLAIRE NAFAE
D’ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاو ة شارع ربي جر ر الطبري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب
 GROUPE SCOLAIRE NAFAE

D’ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 
ولي العهد، مركز NREA، الطابق 
األر�سي، املكتب رقم 13 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125737
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 GROUPE SCOLAIRE NAFAE

.D’ENSEIGNEMENT PRIVE
التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاص.
عنوان املقر االجتماعي : 183 شارع 
الطابق   ،NREA مركز  العهد،  ولي 
 90000  -  13 رقم  املكتب  األر�سي، 

طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   34  : نافع  محمد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
حصة   33  : نافع  احمد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
حصة   33  : نافع  حسن  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نافع  محمد  السيد 
 90000 الغرفة  تجزئة  البرانص 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  نافع  احمد  السيد 

بروكاديم 90000 طنجة املغرب.
السيد حسن نافع عنوانه)ا( شارع 
موالي رشيد تجزئة بروكاديم 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نافع  محمد  السيد 
 90000 الغرفة  تجزئة  البرانص 

طنجة املغرب
عنوانه)ا(  نافع  احمد  السيد 

بروكاديم 90000 طنجة املغرب
السيد حسن نافع عنوانه)ا( شارع 
موالي رشيد تجزئة بروكاديم 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252193.
780I

DIGISOFTWARE

DIGISOFTWARE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

DIGISOFTWARE
 RUE AHMED TOUKI, ETAGE ,7
 2 APPT 10 casablanca، 20000،

CASA MAROC
DIGISOFTWARE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 شارع 
رحمد توكي الطابق الثاني ، شقة 

رقم 10 ، - 200000 الدار البيماء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DIGISOFTWARE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
البحث  األعمال•  وإدارة  االستشارات 
مراقبة؛   • العلمي  والتطو ر  العلمي 

املالية؛.
شارع   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شقة   ، الثاني  الطابق  توكي  رحمد 
البيماء  الدار   200000  -  ،  10 رقم 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ملباركي عبد العالي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العالي  عبد  ملباركي  السيد 
عنوانه)ا( الدار البيماء 20000 الدار 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العالي  عبد  ملباركي  السيد 
عنوانه)ا( الدار البيماء 20000 الدار 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 536571.
781I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE ATLAS BUSINESS
MONY SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

 STE ATLAS BUSINESS MONY
SARL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تيزين 
مليزان رمالو اغر بن خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.3679

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عرجي  جواد  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
محمود انس عالوي بتار خ 24 فبراير 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   22 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 127.

782I
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FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE ATLAS BUSINESS
MONY SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

 STE ATLAS BUSINESS MONY
SARL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تيزين 
مليزان رمالو اغر بن خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.3679

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عرجي  جواد  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
محمود انس عالوي بتار خ 24 فبراير 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   22 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 127.
783I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE ATLAS BUSINESS
MONEY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة
FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 03 
الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 

خنيفرة املغرب
 STE ATLAS BUSINESS MONEY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تيزين 
امليزان امالو خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.3679
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2022 فبراير   24 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( الرامي 

كر مة كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 127.
784I

GROUPE ABCE

 SAMI PRESTIGE
IMMOBILIER

إعالن متعدد القرارات

GROUPE ABCE
104 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 20000، الدار البيصاء 
املغرب

 SAMI PRESTIGE IMMOBILIER
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 21 شارع 
المارتين مرس السلطان الداربيماء 

- 20000 الداربيماء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.385255

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  مال  ررس  ز ادة  مايلي: 
 8000 بإصدار  درهم   800.000.00
لك6  درهم   100 بقيمة  جديد  سهم 
طر ق  عن  بالكام6  مدفوعة   ، سهم 
الشركاء  حسابات  من  ديون  مقاصة 
الررسمال  سيصبح  وبذلك  الجار ة 

الجديد للشركة 900.000درهم 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 600.000.00 بمبلغ  املال  ررس  ز ادة 
جديد  سهم   6000 بإصدار  درهم 
سهمم  لك6  درهم   100 بقيمة 
وبذلك  نقدية  حصص  طر ق  عن 
للشركة  الجديد  الررسمال  سيصبح 

1.500.000درهم 

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
الشركة  مال  ررس  يبلغ  مايلي: 
)1،500،000 درهم(. وهي مقسمة إلى 
درهم   100.00 بقيمة  سهم   15000
مدفوعة   ، بالكام6  مكتتبة   ، للسهم 
بما  للشركاء  ومخصصة  بالكام6 
يتم  وهي:   ، مساهماتهم  مع  يتناسب 
التالي:  النحو  على  األسهم  توزيع هذه 
 • سهم   4500 رحمد  الخير  السيد   •
سهم   4500 سميرة  خرقوق  السيدة 
• السيد الخميري هشام 6000 سهم 
رلف  عشر  خمسة  إجمالي  هو  هذا 

سهم و 15000 سهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818736.
785I

fimacoc

STE M.C DROGUERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc
STE M.C DROGUERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 
تجزئة العمران عمارة 128 باب 

الغول ظهر املهراز فاس - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.M.C DROGUERIE
غرض الشركة بإيجاز : مواد البناء 

، مختلف األشغال العامة والخاصة.
 2 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
باب   128 عمارة  العمران  تجزئة 
 30000  - فاس  املهراز  ظهر  الغول 

فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الفا�سي الفهري : 51 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
49 حصة   : محمد  السيد حوحو 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  الفهري  الفا�سي  السيد 
ر  نرجس  املسك  زنقة   21 عنوانه)ا( 

فاس 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  حوحو  السيد 
 2 نخلة  إقامة  الخطيب  إبن  شارع 

عمارة 2 فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اإلله  عبد  الفهري  الفا�سي  السيد 
ر  نرجس  املسك  زنقة   21 عنوانه)ا( 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1492.
786I

fimacoc

STE PARA HAMDOUN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc
STE PARA HAMDOUN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 17 
رقم 12 حي السالم عين قادوس 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 
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رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نونبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. PARA HAMDOUN
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 marchand de produits

.parapharmaceutiques
 17 : زنقة  عنوان املقر االجتماعي 
رقم 12 حي السالم عين قادوس فاس 

- 30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سعاد  حمدون  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعاد  حمدون  السيدة 
شارع بيروت 8 تجزئة زهيرة الزهور 2 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعاد  حمدون  السيدة 
شارع بيروت 8 تجزئة زهيرة الزهور 2 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1459.
787I

fimacoc

 STE PROMOTION
IMMOBILIERE MOUSSAFIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف6 التصفية

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc

 STE PROMOTION

 IMMOBILIERE MOUSSAFIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 

مطران خلي6 مطران، ملعب الخي6 

الطابق األول مكتب رقم 5 فماء 

نور م.ج فاس - 30000 فاس 

املغرب.

قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.67401

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي

تقرر   2021 نونبر   24 في  املؤرخ 

 STE PROMOTION ح6 

 IMMOBILIERE MOUSSAFIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 

خلي6  مطران  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 

األول  الطابق  الخي6  ملعب  مطران، 

 - نور م.ج فاس  5 فماء  رقم  مكتب 

نتيجة لمعف  املغرب  30000 فاس 

املوارد املادية .

و عين:

و  مسافر  سعيد  السيد)ة( 

الرشيد  هارون  زنقة   16 عنوانه)ا( 

فاس  ج  م   2 شقة  رسطور ا  إقامة 

)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

و  مسافر  حسام  السيد)ة( 

املحمدي  حي   3632 رقم  عنوانه)ا( 

ركادير 30000 فاس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

زنقة  وفي   2021 نونبر   24 بتار خ 

الخي6  ملعب  مطران،  خلي6  مطران 

الطابق األول مكتب رقم 5 فماء نور 

م.ج فاس - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجار ة بفاس بتار خ 26 يناير 2022 

تحت رقم 422/2022.

788I

ml congestfin

 MAROC DU DIAGNOSTIC
ET ONCOLOGIE

شركة املساهمة
رفع ررسمال الشركة
ml congestfin

 RUE ABDELKADER 16
 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc

 MAROC DU DIAGNOSTIC ET
ONCOLOGIE شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة 
طر ق الوزيس وطر ق جول زانيي 

الطابق االول - 20000 الدار 
البيماء املغرب.

رفع ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.314369
العام  الجمع  بمقت�سى 
نونبر   24 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  ررسمال  رفع  تم   2021
درهم«   47.873.400« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   283.730.100« من  ري 
طر ق  عن  درهم«   331.603.500«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818947.
789I

ml congestfin

 MAROC DU DIAGNOSTIC
ET ONCOLOGIE

شركة املساهمة
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc

 MAROC DU DIAGNOSTIC ET
ONCOLOGIE شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
فرانسوا فيلون ر فييرا - 20000 

الدار البيماء املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.314369

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تحو 6  تم   2021 نونبر   24 في  املؤرخ 

املقر االجتماعي الحالي للشركة من »7 

زنقة فرانسوا فيلون ر فييرا - 20000 

»زاو ة  إلى  املغرب«  البيماء  الدار 

زانيي  جول  طر ق  و  الوازيس  طر ق 

الطابق االول - 20000 الدار البيماء 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818947.

790I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

SCOZÄRK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحر ري، الطابق الثالت، 

رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

SCOZÄRK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3، زنقة 

45، حي السليماني. - 90000 طنجة 

املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.122937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تم تحو 6  21 فبراير  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - السليماني.  حي   ،45 زنقة   ،3«

»املنطقة  إلى  املغرب«  90000 طنجة 

 - 183 الصناعية كزناية، تجزئة رقم 

90000 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252165.

791I
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HYDROPRO SARL

هيدروبرو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسمال الشركة

HYDROPRO SARL
 KM 15 Q.I AVENUE HASSAN
 II TEMARA ، 12000، TEMARA

MAROC
هيدروبرو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 15 

الحي الصناعي تمارة - 12000 تمارة 
املغرب.

رفع ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.62283
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 يناير   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
من  ري  درهم«   2.000.000«
»7.000.000 درهم« إلى »9.000.000 
حصص  تقديم   : طر ق  عن  درهم« 

نقدية رو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123177.
792I

POLY FISC 

DUO PROPERTIES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

DUO PROPERTIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طبق 2 
شقة رقم 4 سعادة زنق 7 سيدي 
برنو�سي الدار البيماء - 20600 

الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DUO  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.PROPERTIES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

التطو رالعقاري.

 2 طبق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سيدي   7 زنق  سعادة   4 رقم  شقة 

برنو�سي الدار البيماء - 20600 الدار 

البيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بودالي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : بودالي  هشام  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بودالي  هشام  السيد 

 5 مجموعة  الجديد  مومن  سيدي 
زنقة 1 رقم 54 20450 الدار البيماء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بودالي  هشام  السيد 

 5 مجموعة  الجديد  مومن  سيدي 
زنقة 1 رقم 54 20450 الدار البيماء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818202.

793I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

SCOZÄRK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص
 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحر ري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

SCOZÄRK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية كزناية، تجزئة رقم 183 - 

90000 طنجة املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.122937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابن  محمد  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   500 سونة 
رص6 2.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
فبراير   22 بتار خ  سعيد  ابن  محمد 

.2022
ابن  محمد  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   750 سونة 
السيد  لفائدة  حصة   2.000 رص6 
فبراير   22 بتار خ  الشركي  )ة( يوسف 

.2022
ابن  محمد  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   750 سونة 
رص6 2.000 حصة لفائدة السيد )ة( 

فهد الزواق بتار خ 22 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   22 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252165.
794I

MINI GYM

MINI GYM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
MINI GYM

13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 
الطابق األول رقم 8. ، 20350، 

الدارالبيماء املغرب
MINI GYM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األول رقم 8 - 20350 الدار البيماء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MINI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. GYM
تشغي6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مركز رنشطة ما بعد املدرسة.
13 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الطابق  لزالب  اقامة  املجاطي  احمد 
األول رقم 8 - 20350 الدار البيماء 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة مر م العنابي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : العنابي  حمزة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العنابي  مر م  السيدة 
 38 رقم  فيال  بوسكورة  اوري  تجزئة 

27182 الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  العنابي  حمزة  السيدة 
 38 رقم  فيال  بوسكورة  اوري  تجزئة 

27182 الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العنابي  مر م  السيدة 
 38 رقم  فيال  بوسكورة  اوري  تجزئة 

27182 الدار البيماء املغرب
عنوانه)ا(  العنابي  حمزة  السيدة 
 38 رقم  فيال  بوسكورة  اوري  تجزئة 

27182 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817450.
795I
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VOG Partners

فوج بارطنرز
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

VOG Partners
 Casablanca, Angle Mustapha

 El Maani et Bd 11 janvier,
 immeuble Prima, Bureau17,

 3e étage ، 20130، Casablanca
Maroc

فوج بارطنرز شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع 11 يناير و مصطفى املعاني 
مكتب 17 بالطابق الثالث، إقامة 
بر ما روفس 105 - 20130 الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537037

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فوج   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

بارطنرز.
خبير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محاسب.
تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املعاني  مصطفى  و  يناير   11 شارع 
إقامة  الثالث،  بالطابق   17 مكتب 
الدار   20130  -  105 روفس  بر ما 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : اإلدري�سي  سعد  رمينة  السيدة 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اإلدري�سي  سعد  رمينة  السيدة 
إقامة  كاليفورنيا  ربواب  عنوانه)ا( 
البحيرة عمارة 1 شقة 10 عين الشق 

20460 الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اإلدري�سي  سعد  رمينة  السيدة 
إقامة  كاليفورنيا  ربواب  عنوانه)ا( 
البحيرة عمارة 1 شقة 10 عين الشق 

20460 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 10470.
796I

NABIL SOUBAIRI

STE CEFA FILTRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC
STE CEFA FILTRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 326 
تجزئة فتيحة 4 حي تقدم 1 مح6 
رقم 1 - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
54633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتنبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CEFA FILTRE

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
قطع الغيار

تسو ق وتوزيع قطع الغيار 
استيراد وتصدير .

عنوان املقر االجتماعي : رقم 326 
تجزئة فتيحة 4 حي تقدم 1 مح6 رقم 

1 - 50000 مكناس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : يدان  اسماعي6  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يدان  اسماعي6  السيد 
تقدم  حي   4 فتيحة  تجزئة   326 رقم 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يدان  اسماعي6  السيد 
تقدم  حي   4 فتيحة  تجزئة   326 رقم 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   04 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2021 تحت رقم 4749.
797I

LE PUBLICATEUR LEGAL

LA ZONE 97
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 20450، 

الدار البيظاء املغرب
LA ZONE 97 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 94 
بلوك F5 ستي الداخلة - 20100 

ركادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

50895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ZONE 97

بإيجاز  الشركة  غرض 

 PRÉPARATION ET  :

.MANAGEMENT SPORTIF
 94 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 20100  - الداخلة  ستي   F5 بلوك 

ركادير املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ريوب بوعز ز : 500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500  : ملزالي  الحميد  عبد  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعز ز  ريوب  السيد 
 20100 اكفاي  بنكيران  اقامة   5 رقم 

تارودانت املغرب.

ملزالي  الحميد  عبد  السيد 

 20100 اومنصور  برج  عنوانه)ا( 

تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوعز ز  ريوب  السيد 
 20100 اكفاي  بنكيران  اقامة   5 رقم 

تارودانت املغرب

ملزالي  الحميد  عبد  السيد 

 20100 اومنصور  برج  عنوانه)ا( 

تارودانت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 109013.

798I
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J B PÊCHE

STE J B PÊCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

J B PÊCHE
حي االم6 02 بلوك 11 الطابق 

السفلي رقم 05 ، 73000، الداخلة 
املغرب

STE J B PÊCHE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االم6 
02 بلوك 11 الطابق السفلي رقم 05 

- 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

21145
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE J  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. B PÊCHE
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج هو : 
والتصدير  والبيع  الشراء 
والتجميد  والجملة  واالستيراد 
رشكالها  بجميع  والنق6  واملعالجة 
الطازجة  السمكية  املنتجات  لجميع 
وجميع  املصنعة  رو  املجمدة  رو 
قد  التي  األخرى  السلع  رو  املنتجات 

تسهم في تحقيق الغرض االجتماعي.
رشكاله  بجميع  البحري  الصيد 
وشراء  وحفظ  وتجميد  صيد  ؛ 
وتصدير  واستيراد  وتسو ق  وبيع 
والرخو ات  األسماك  رنواع  جميع 
واملحار  األرج6  وررسيات  والقشر ات 
واملاكر 6  والسردين  البحر  وجراد 
وغيرها من املنتجات البحر ة املحلية 
رو  الصيد  طر ق  عن  املستوردة  رو 

سفينة التجميد ، محلي رو رجنبي.
والدولي  الوطني  البحري  النق6 

للبمائع واملنتجات املختلفة.

وإدارة  وتشغي6  وتأجير  اقتناء 
وتطو ر ري شهرة رو مصانع رو عدادات 

توزيع ذات صلة بغرض الشركة.
الوكاالت واملكاتب  إنشاء وتشغي6 
واملستودعات لتسهي6 تحقيق هدف 

الشركة.
نق6 البمائع لحساب الغير

تسو ق وشراء واستيراد / تصدير 
بيع جميع املنتجات والبمائع.

جميع  وتشغي6  وإدارة  تأجير 
شركات رو وكاالت النق6.

إدارة وتشغي6 وتأجير وشراء وبيع 
منقولة  غير  رو  منقولة  ممتلكات  ري 
رو  السياحي  رو  التجاري  لالستخدام 

السكن.
تمثي6 الشركات الوطنية والدولية 

على اختالف رنواعها.
نشاط بائعي األسماك.

جميع  وتصدير  ومعالجة  تجميد 
الطازجة  البحر ة  املأكوالت  منتجات 

واملجمدة.
املأكوالت  رنواع  جميع  تسو ق 

البحر ة.
اإلنتاج  وسائ6  جميع  استغالل 
والساحلي  البحري  الصيد  ألسطول 

والسطحي والحرفي ،
منتجات  وتصدير  وتسو ق  ترو ج 
املأكوالت البحر ة الطازجة واملجمدة.

الصيد البحري بجميع رشكاله.
الشركة  عن  نيابة  البمائع  نق6 

ونيابة عن الغير.
للحفاظ  املعالجة  تشغي6 مصانع 
واالستحواذ  السمكية  املنتجات  على 
الصناعات  جميع  في  مصالح  على 

املماثلة رو ذات الصلة.
وتحمي6  تفريغ  عمليات  جميع 
ووحدات  السفن  من  املصيد 
وخدمات  النق6  وشاحنات  التجميد 

املوانئ.
ومعالجة  وحفظ  وحفظ  تأشير 

األسماك.
تمثي6 الشركات الوطنية والدولية 

على اختالف رنواعها.
شراء وبناء وبيع واستيراد وتصدير 
وتجهيز وتأجير وشحن جميع السفن 
املعدة  رنواعها  بجميع  الصيد  وسفن 

للصيد وغيرها.
وشحن  بالوقود  التزود  إعادة 
وتور د ومناولة سفن الصيد البحر ة 

والساحلية.
استيراد وتصدير وتسو ق املنتجات 
والخمروات  والبقالة  الغذائية 
والفواكه املعلبة والطازجة واملجففة 
واللحوم والدجاج والبيض واألسماك 

الطازجة واملجمدة.
تسو ق واستيراد وتصدير اللحوم 
والدجاج بالجملة واملكرونة والدقيق 

واألغنام الحية واألعالف واإلب6.
وتصدير  واستيراد  تسو ق 

املنتجات الزراعية.
بجميع  املوا�سي  وبيع  وشراء  تربية 

رشكالها.
إنتاج وبيع وتوزيع رقائق الثلج.

ادارة مصانع الثلج.
النق6 العام الخاص لألشخاص
رعمال متنوعة وتقديم خدمات

جميع  شراء   / بيع  البناء  رعمال 
مواد البناء

استيراد و تصدير
العقار ة  األنشطة  رنواع  جميع 

والتجارة العامة
اقتناء والتخلص من جميع رنواع 

السفن.
جميع األنشطة السياحية

العمليات  جميع   ، عام  وبشك6 
املرتبطة بشك6 مباشر رو غير مباشر 
بنشاطها لتعز ز نمو الشركة وتطورها 

.
عنوان املقر االجتماعي : حي االم6 
02 بلوك 11 الطابق السفلي رقم 05 

- 73000 الداخلة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة  السيد شر ف جوى : 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : براي  الداد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شر ف جوى عنوانه)ا( حي 

 73000  05 رقم   38 بلوك   01 االم6 
الداخلة املغرب.

السيد الداد براي عنوانه)ا( شارع 
 73000  33/1 رقم  الخامس  محمد 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شر ف جوى عنوانه)ا( حي 
 73000  05 رقم   38 بلوك   01 االم6 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 539/2022.
799I

LE PREMIER CONSEIL

MATJAR BAB FTOUH PLUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 MATJAR BAB FTOUH PLUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر 
املتواجد بعملية االندلس رقم ب 

88 بوعكاز ملحاميد مراكش 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
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.MATJAR BAB FTOUH PLUS
*بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الجاهزة  واإلكسسوارات  املالبس 

بالتجزئة
راملستلزمات  جميع  وبيع  *شراء 

الر اضية و الترفيهية.
املتجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ب  رقم  االندلس  بعملية  املتواجد 
 40000 مراكش  ملحاميد  بوعكاز   88

مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مومني  عادل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مومني  عادل  السيد 
 1 رقم  السعادة  درب  الحوتة  عرصة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مومني  عادل  السيد 
 1 رقم  السعادة  درب  الحوتة  عرصة 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134200.
800I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE NARCISO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور ، 
33250، ميسور املغرب

STE NARCISO SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكلي 
الجنوبي ميسور - 33250 ميسور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

2125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NARCISO SARL

تهيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة املجاالت الخمراء

املاء  قنوات  وصيانة  تركيب 

والسقي بالتنقيط

وكالة األنشطة الر اضية والفنية.

: حي اكلي  عنوان املقر االجتماعي 
ميسور   33250  - ميسور  الجنوبي 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : خربوش  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : سيقار  بدر  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

خربوش  مصطفى  السيد 
ميسور  الجنوبي  اكلي  حي  عنوانه)ا( 

33250 ميسور املغرب.

السيد بدر سيقار عنوانه)ا( شارع 

 33250 ميسور  الخامس  محمد 

ميسور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

خربوش  مصطفى  السيد 
ميسور  الجنوبي  اكلي  حي  عنوانه)ا( 

33250 ميسور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   24 بتار خ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 45/2022.

801I

فيدي البشرى

BETTER VISION بيتر فيزيو
إعالن متعدد القرارات

فيدي البشرى
155 زنقة 76 الطابق األول الشقة 
رقم 2 حي األلفة، 20220، الدار 

البيماء املغرب
بيتر فيزيو BETTER VISION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 12 

زنقة صبري بوجمعة الطابق األول 
الشقة رقم 6 الدار البيماء 12 

زنقة صبري بوجمعة الطابق األول 
الشقة رقم 6 الدار البيماء 20080 

CASABLANCA املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.440439

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 يونيو 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 330 تفو ت  على  املوافقة  مايلي: 
حصة اجتماعية يمتلكها السيد عبد 
عبد  السيد  لفائدة  فتوح  الحميد 

االله لفايدا.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تفو ت  على  املوافقة  على  بناء  مايلي: 
الشركة  ررسمال  رصبح  330 حصة، 
 :6 البنذ   - التالية:  بالطر قة  مقسما 
ل  مالك  لفيدا  الرحيم  عبد  السيد 
االله  عبد  السيد  و  درهم   34.000
لفايدا مالك ل 66.000 درهم السيد 
 340 ل  مالك  لفيدا  الرحيم  عبد 
حصة و السيد عبد االله لفايدامالك 

ل 660 حصة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الى  االجتماعي  املقر  وتحو 6  نق6 
بوز ان  محمد  شارع  التالي:  العنوان 

تجزئة 86 الدار البيماء
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بناء على القرارات السابقة فتم وضع 
للشركة  الجديد  القانون  وتحر ر 

والعم6 به

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817217.
802I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE DMANITRAV SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور ، 
33250، ميسور املغرب

 STE DMANITRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي ميسور - 33250 

ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
2117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DMANITRAV SARL AU
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال املختلفة
بيع معدات االدارات واملكاتب

مسير مح6 للتغذية العامة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 33250  - ميسور  امللكي  الجيش 

ميسور املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : محمود  وليد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمود  وليد  السيد 
 33250 حي املسيرة الخمراء ميسور 

ميسور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمود  وليد  السيد 
 33250 حي املسيرة الخمراء ميسور 

ميسور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 39/2022.
803I

الماروكان ديليس

 الماروكان ديليس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسمال الشركة

الماروكان ديليس
رقم 5 عبد الرحمان السرغيني 

العمارة بواركان املحمدية ، 28800، 
املحمدية املغرب

 الماروكان ديليس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 عبد 
الرحمان السرغيني العمارة بواركان 
املحمدية - 28800 املحمدية املغرب.

رفع ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.10103
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 فبراير   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
من  ري  درهم«   1.400.000«
 1.500.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طر ق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم 636.
804I

FIDUTRACO CONSULTING

Innovation Pie
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
Innovation Pie شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
الصنوبر الشقة 12 الطابق الرابع - 

2130 الدارالبيماء املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.476607

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 فبراير   10 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 Innovation Pie الوحيد  الشر ك 
مبلغ ررسمالها 50.000 درهم وعنوان 
الصنوبر  زنقة   2 اإلجتماعي  مقرها 
 2130  - الرابع  الطابق   12 الشقة 
الدارالبيماء املغرب نتيجة ل : عدم 

مردور ة نشاطها.
و حدد مقر التصفية ب 68 زنقة 
الرباء   -  - املحيط   03 شقة  نابولي 

املغرب. 
و عين:

و  العزوزي  كر مة  السيد)ة( 
 03 شقة  نابولي  زنقة   68 عنوانه)ا( 
املحيط - الرباط املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818938.
805I

الماروكان ديليس

الماروكان ديليس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 
الماروكان ديليس

رقم 5 عبد الرحمان السرغيني 
العمارة بواركان املحمدية ، 28800، 

املحمدية املغرب
الماروكان ديليس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 5 عبد 
الرحمان السرغيني العمارة بواركان 
املحمدية - 28800 املحمدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.10103
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   16 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 مخبزة و شكوالطري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملحمدية بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم 636.
806I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

 SOCIETE HULERIE
KHRIBECHE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

رفع ررسمال الشركة
 FIDUCIAIRE ARRAHMA

HISSABAT SARL
 Boulevard ALLAL BEN

 ABDELLAH N° 104, RDCE LE
 ،PARIS 4EME étage ، 60000

MAROC وجدة
 SOCIETE HULERIE KHRIBECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 

تيسة قبيلة روالد ر اب دوار بوعارم - 
34200 تاونات املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.897

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم   2019 يوليوز   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
»800.000 درهم« ري من »900.000 
عن  درهم«   1.700.000« إلى  درهم« 
رو  نقدية  حصص  تقديم   : طر ق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   01 بتار خ  بتاونات  االبتدائية 

2019 تحت رقم 61/19.
807I

CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

أيرو ثرينينغ إي إندجنيرينغ 
كونسيلتينغ

إعالن متعدد القرارات
 CONFIDENTIA AUDIT &

CONSEIL
 Bd Abou Baker Al Kadiri

 Résidence Panorama GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
ريرو ثر نينغ إي إندجنيرينغ 

كونسيلتينغ »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 30 شارع 
رحال املسكيني ، الطابق الثاني ، 
شقة 5 - - الدارالبيماء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.523953
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 يناير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة   200 ملكية  تحو 6  و  بيع  تم 
إبراهيم  السيد  طرف  من  اجتماعية 
علي محمد محمد مهران وذلك تحت 
قيمة   , قانونية  و  واقعية  ضمانات 
التي  و  درهم   100 منها  واحدة  ك6 
ري  درهم   20000 قدره  مبلغا  تمث6 
و  الشركة  1/3 من ررسمال  مايعادل 
ذلك لصالح السيد اسماعي6 مدري.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصة   200 ملكية  تحو 6  و  بيع  تم 
يوسف  السيد  طرف  من  اجتماعية 
عطيف وذلك تحت ضمانات واقعية 
منها  واحدة  ك6  قيمة   , قانونية  و 
قدره  مبلغا  تمث6  التي  و  درهم   100
من   1/3 مايعادل  ري  درهم   20000
ررسمال الشركة و ذلك لصالح السيد 

اسماعي6 مدري.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشك6  تعدي6 
حيت رصبحت شركة ذات مسؤولية 
من   

ً
بدال واحد«  لشر ك  محدودة 

»اشركة ذات مسؤولية محدودة«
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
محمد  علي  ابراهيم  السيد  استقالة 
كمسير  مهامه  من  مهران  محمد 

للشركة
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على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
السيد إسماعي6 مدري  تعيين  مايلي: 
مواليد  من   ، الجنسية  مغربي   ،
للبطاقة  الحام6   ،  17/10/1992
 ،  CIN N° D997277 رقم  الوطنية 
صور  درب   ،  71  - مكناس  في  مقيم 

تورغوا ، كمسيرجديد للشركة
على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 
الذي  التجاري  اإلسم  تعدي6  مايلي: 
إندجنيرينغ  إي  ثر نينغ  »ريرو  رصبح 
إندجنيرينغ  عوض  كونسيلتينغ« 

كونسيلتينغ إي ثر نينغ سيبورت
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 ، ردناه  املوقع  قب6  من  تشكيلها  تم 
ردناه  إنشاؤها  تم  التي  األسهم  مالك 
، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

للمساهم الوحيد
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
التجاري  االسم  الشركة  تأخذ  مايلي: 
إندجنيرينغ  إي  ثر نينغ  التالي«يرو 
مسؤولية  ذات  كونسيلتينغ«شركة 

محدودة ذات شر ك واحد
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
قدم السيد إسماعي6 مدري للشركة 
رلف  )ستون  درهم   60000 مبلغ 
مال  ررس  من   100٪ يمث6  درهم( 

الشركة.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  الشركة  مال  ررس  تحديد  تم 
درهم(  رلف  )ستون  درهم   60.000
بقيمة  سهم   600 إلى  مقسمة   ،
مدفوعة   ، منها  لك6  درهم   100.00
بالكام6 ، تحم6 األرقام من 1 إلى 600 
ومخصصة بالكام6 للسيد إسماعي6 

مدري ، الشر ك الوحيد.
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مايلي: السيد إسماعي6 مدري مكلف 
الشركة  تسيير  على  اإلشراف  بمهمة 

ملدة غير محددة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 11170.

808I

AUDINORD SARL

 LE TEMPS DES GLACES

COMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

AUDINORD SARL
رقم 58، الطابق السادس، إقامة 

لينا، زاو ة شارع محمد الخامس، 

شارع طان طان وحي لبنان ، 

TANGER MAROC ،90000

 LE TEMPS DES GLACES

COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة امام 

القسطالني رقم 10 الطابق األر�سي 

- 90000 طنجة املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.94415

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

 LE 6املؤرخ في 10 يناير 2022 تقرر ح

 TEMPS DES GLACES COMPANY

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ررسمالها  مبلغ  الوحيد  الشر ك 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

القسطالني  امام  زنقة  اإلجتماعي 
 90000  - األر�سي  الطابق   10 رقم 

طنجة املغرب نتيجة لتوقف النشاط 

التجاري.

و عين:

و  بنفقير  القادر  عبد  السيد)ة( 

فاغس   38760 فرنسا  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  فرنسا  غي�سي  اي  اليي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

2022 وفي زنقة امام  بتار خ 10 يناير 

القسطالني رقم 10 الطابق األر�سي - 

90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   23 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252220.

809I

PROXY FINANCE

أفريك كار بارت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

PROXY FINANCE
زاو ة شارع يعقوب املنصور و شارع 

عالل الفا�سي ، عمارة رقم 24 
)فماء الصفوة( ، الطابق الثالث ، 
مكتب رقم 23 ، 40000، مراكش 

املغرب
رفر ك كار بارت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس شقة 

د الدارالبيماء املغرب - 20000 
الدارالبيماء املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.119059
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحو 6  تم   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق  الياقوت  اللة  شارع   39«
الخامس شقة د الدارالبيماء املغرب 
إلى  املغرب«  الدارالبيماء   20000  -
 13 الراحة  تجزئة  كماسة  »طر ق 
مح6 رقم 1 املحاميد مراكش املغرب 

- 40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ركتوبر   04 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2021 تحت رقم 128156.
810I

EUROMED COMPTA-SARL

SOCIETE OUMANSSOUR-
OUHSSAINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOCIETE OUMANSSOUR-
OUHSSAINE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

املسار رقم 1106 شقة رقم 1 الحي 
الصناعي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.101259
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  11 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  شقة   1106 رقم  املسار  »عمارة 
 40000  - مراكش  الصناعي  الحي   1
املسار  »عمارة  إلى  املغرب«  مراكش 
الحي  التالت  1106الطابق  رقم 
مراكش   40000  - مراكش  الصناعي 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134180.
811I

BRAIN CONSILIUM

CMB TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CMB TRAVAUX
21 ساحة ابو بكر الصديق الشقة 8 

اكدال ، 10000، الرباط املغرب
CMB TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة ربو 
بكر الصديق شقة رقم 8 عمارة 21 - 

10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

158979
 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CMB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
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.TRAVAUX
رعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و رشغال مختلفة
مروج عقارات.

عنوان املقر االجتماعي : ساحة ربو 
بكر الصديق شقة رقم 8 عمارة 21 - 

10000 الرباط املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد طارق منصور : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : االمين  بن  عادل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : شقور  كر م  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  منصور  طارق  السيد 
بلوك ت س رقم 83 حي الرجاء في هللا 
ح ي م الرباط 10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  منصور  طارق  السيد 
بلوك ت س رقم 83 حي الرجاء في هللا 
ح ي م الرباط 10000 الرباط املغرب
السيد عادل بن االمين عنوانه)ا( 
جنان  تجزئة  ب  رشيد  عمارة   8 رقم 
 10000 الرباط  السوي�سي  السوي�سي 

الرباط املغرب
 29 السيد كر م شقور عنوانه)ا( 
الرباط  حسان  اليزيدي  محمد  شارع 

10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123291.
812I

BRAIN CONSILIUM

BRAIN CONSILIUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

BRAIN CONSILIUM
21 ساحة ابو بكر الصديق الشقة 8 

اكدال ، 10000، الرباط املغرب
BRAIN CONSILIUM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 ركدال - 

10000 الرباط املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.145753

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 BRAIN الوحيد  الشر ك  ذات 
ررسمالها  مبلغ   CONSILIUM
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي 21 ساحة ابو بكر الصديق 
10000 الرباط   - 8 ركدال  شقة رقم 
املغرب نتيجة ل : عدم مزاولة الشركة 

للنشاط الذي تأسست ألجله..
و حدد مقر التصفية ب 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 ركدال - 

10000 الرباط املغرب. 
و عين:

و  احماد  آيت  وسيم  السيد)ة( 
مونتيجني   78180 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 123281.
813I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

ILMAR TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

ILMAR TRADING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 شارع 
عبدهللا املديوني الطابق 1 الشقة 2 
الدارالبيماء - 20250 الدارالبيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537031
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ILMAR : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TRADING
رعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : 64 شارع 
 2 الشقة   1 الطابق  املديوني  عبدهللا 
20250 الدارالبيماء  الدارالبيماء - 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد مروان نحمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 : العيساوي  عبداملوغيت  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نحمد  مروان  السيد 
اقامة االزهر عمارة 23 رقم 18 شطر 
 20610 البيماء  البرنو�سي   4 إي 

الدارالبيماء املغرب.
العيساوي  عبداملوغيت  السيد 
رقم   4 ب  عمارة  ب  قطاع  عنوانه)ا( 
مكناس   50020 مكناس  البساتين   6

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نحمد  مروان  السيد 

اقامة االزهر عمارة 23 رقم 18 شطر 
 20610 البيماء  البرنو�سي   4 إي 

الدارالبيماء املغرب
العيساوي  عبداملوغيت  السيد 
رقم   4 ب  عمارة  ب  قطاع  عنوانه)ا( 
مكناس   50020 مكناس  البساتين   6

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818287.
814I

»TECHNOLOGIE CAR«

»TECHNOLOGIE CAR«
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

»TECHNOLOGIE CAR«
 GARAGE N°31, AVENUE

 MOULAY SMAIL, ، 24000، EL
JADIDA MAROC

»TECHNOLOGIE CAR« شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مررب 
رقم 31، شارع موالي إسماعي6، 
الجديدة - 24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
19125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.»TECHNOLOGIE CAR«
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وصيانة  ترميم   - السيارات.  لواحات 

وصباغة هياك6 السيارات وتز ينها..
عنوان املقر االجتماعي : مررب رقم 
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31، شارع موالي إسماعي6، الجديدة 
- 24000 الجديدة املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : عميرة  املصطغى  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطغى عميرة عنوانه)ا( 
الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطغى عميرة عنوانه)ا( 
الجديدة 24000 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتار خ 01 مارس 

2022 تحت رقم -.
815I

CABINET EL BAGHDADI

AL YAQINE KHADAMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET EL BAGHDADI
 AV MOULAY ALI CHERIF

 2ETG APPT 3- N° 26 ، 90000،
TANGER MAROC

AL YAQINE KHADAMAT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي إسماعي6 إقامة زهراء سفلي - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125485
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.YAQINE KHADAMAT
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية و السباكة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي إسماعي6 إقامة زهراء سفلي - 

90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : ديبي  جمال  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   50  : عودي  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ديبي  جمال  السيد 
العتيق  البيت  فن  مجمع  مسنانة 
طنجة   90000  17 1رقم  إقامة   2

املغرب.
عنوانه)ا(  عودي  محمد  السيد 
طنجة   2A 90000 انشاد  املرس  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ديبي  جمال  السيد 
العتيق  البيت  فن  مجمع  مسنانة 
طنجة   90000  17 رقم   1 إقامة   2

املغرب
عنوانه)ا(  عودي  محمد  السيد 
طنجة   2A 90000 انشاد  املرس  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251920.
816I

رمزي لالستشارات

C M CLEAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب

C M CLEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبدة رقم 04 حي خط الرملة 01 

العيون. - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

40563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 C M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CLEAN

غرض الشركة بإيجاز : تنظيف..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 01 الرملة  خط  حي   04 رقم  عبدة 

العيون. - 70000 العيون املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف بوامزكان عنوانه)ا( 

املحاميد برج الز تون عمارة 112 رقم 

02 مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف بوامزكان عنوانه)ا( 

املحاميد برج الز تون عمارة 112 رقم 

02 مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   01 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 571/2022.

817I

رمزي لالستشارات

FORMAT SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب

FORMAT SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18 حي 
الحجري العيون - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
40561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. FORMAT SERVICES
معدات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التدر ب والحراسة..
 18 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي الحجري العيون - 70000 العيون 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف بوامزكان عنوانه)ا( 
املحاميد برج الز تون عمارة 112 رقم 

02 مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد يوسف بوامزكان عنوانه)ا( 
املحاميد برج الز تون عمارة 112 رقم 

02 مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   01 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 570/2022.
818I

رمزي لالستشارات

L›EXPRIMEUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب

L›EXPRIMEUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ر.د.س 

رقم 156 شارع ز راوي الدارالبيماء 
- 20000 الدارالبيماء املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.321679
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحو 6  تم   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ز راوي  شارع   156 رقم  »ر.د.س 
20000 الدارالبيماء  الدارالبيماء - 
محج  شارع  الفتح  »حي  إلى  املغرب« 
 70000  - العيون.  السادس  محمد 

العيون املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817762.
819I

MOROCCAN PLANE NAVY WAY

 MOROCCAN PLANE NAVY
WAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف6 التصفية

 MOROCCAN PLANE NAVY
WAY

املكتب رقم 2 الطابق االول شارع 

موالي رشيد االطلس طر ق صفرو 
مكاتب الصفاء فاس، 30000، فاس 

املغرب
 MOROCCAN PLANE NAVY

WAY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : املكتب 
رقم 2 الطابق األول شارع موالي 
رشيد األطلس طر ق صفرو اقامة 

مكاتب الصفاء فاس - 30000 فاس 
املغرب.

قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.33753
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
 MOROCCAN PLANE NAVY
WAY شركة ذات املسؤولية املحدودة 
درهم   100.000 ررسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب رقم 
رشيد  موالي  شارع  األول  الطابق   2
مكاتب  اقامة  صفرو  طر ق  األطلس 
30000 فاس املغرب  الصفاء فاس - 

نتيجة ألزمات مالية متكررة.
و عين:

و  املعني  الشكور  عبد  السيد)ة( 
العام  املنظر  شارع   526 عنوانه)ا( 
الدار   20150 كاليفورنيا   1 رقم  فيال 
البيماء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
املكتب  وفي   2022 مارس   01 بتار خ 
موالي  شارع  األول  الطابق   2 رقم 
اقامة  صفرو  طر ق  األطلس  رشيد 
30000 فاس   - مكاتب الصفاء فاس 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1547/022.
820I

POLY FISC 

ALIMENT PLUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

ALIMENT PLUS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ب د 

زركتوني طابق 1 الجديدة 141 - 
2021 الجديدة املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.537403
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تحو 6  18 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الجديدة   1 طابق  زركتوني  د  ب   «
إلى »  141 - 2021 الجديدة املغرب« 
مساح 1 ب2 66 زنق 4 اقامة عطور 
البيماء  الدار   20640  - سيد مومن 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتار خ 21 مارس 

2022 تحت رقم 27619.
821I

AROBASE CONSULTING اروباس كونسيلتينغ

CAP MISSION »كاب 
ميسيون«

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع ررسمال الشركة

 AROBASE اروباس كونسيلتينغ
CONSULTING

شارع يعقوب املنصور زنقة الجنيد 
اقامات البيماء العمارة K الطابق 

الخامس الشقة 52 املعار ف ، 
20370، الدار البيماء املغرب

CAP MISSION »كاب ميسيون« 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 
عبد املومن ، ستوديو رقم 4 ، اقامة 

املنار - 20250 الدار البيماء ، 
املغرب.

رفع ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.297615
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 فبراير   18 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 

من  ري  درهم«   1.000.000«

 1.500.000« إلى  درهم«   500.000«

حصص  تقديم   : طر ق  عن  درهم« 

نقدية رو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818561.

822I

Valoris Partners

SELJ CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

SELJ CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 زنقة 

provins - 20082 الدار البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SELJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. CONSULTING

تقديم   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكنولوجيا  مجال  في  املناولة  خدمة 

والخدمات  والدعم  املعلومات 

اإلدار ة.

في  وخدمات  استشارات  *تقديم 

األنظمة والبرامج املعلوماتية.
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العمليات  جميع  عام  *وبشك6 
رو  قانونية  كانت  سواء  نوع  ري  من 
اقتصادية رو مالية رو منقولة رو غير 
منقولة تتعلق بالغرض املذكور رعاله 
مماثلة  رخرى  رغراض  نفس  بأي  رو 
رو ذات صلة، بصفة رن تؤ د بشك6 
الذي  الهدف  غيرمباشر  رو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه رو امتداده 

رو تطو ره
59 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
البيماء  الدار   provins - 20082

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100  : كنوني  فهد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 900  : الجاي  سامية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كنوني  فهد  السيد 
سيدي   196 رقم  منظرونا  تجزئة 
البيماء  الدار   20520 معروف 

املغرب.
عنوانه)ا(  الجاي  سامية  السيدة 
سيدي   196 رقم  منظرونا  تجزئة 
البيماء  الدار   20520 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كنوني  فهد  السيد 
سيدي   196 رقم  منظرونا  تجزئة 
البيماء  الدار   20520 معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818592.
823I

fisc orient

FILA ORG NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

fisc orient
شارع ادريس االكبر عمارة ملنور 
الطابق االول رقم 1 ، 60000، 

وجدة املغرب

FILA ORG NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهر ملحلة 
تجزئة الفتح ال32 رقم 18 - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
36823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FILA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ORG NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : اشغال.

عنوان املقر االجتماعي : ظهر ملحلة 
 60000 -  18 الفتح ال32 رقم  تجزئة 

وجدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : زليخة  فتحي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زليخة  فتحي  السيدة 
ظهر ملحلة تجزئة الفتح ال32 رقم 18 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زليخة  فتحي  السيدة 
ظهر ملحلة تجزئة الفتح ال32 رقم 18 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2021 تحت رقم 36823.

824I

sofoget

LES CAFES WEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

LES CAFES WEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

22 بير رامي القومية 14000 

القنيطرة املغرب.

ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.39769

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ح6  تقرر   2020 يونيو   22 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ررسمالها  مبلغ   LES CAFES WEST

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

رامي  بير   22 القنيطرة  اإلجتماعي 

املغرب  القنيطرة   14000 القومية 

نتيجة ل : ز ادة خسائر الشركة.

و حدد مقر التصفية ب القنيطرة 

 14000  - القومية  رامي  بير   22

القنيطرة املغرب. 

و عين:

و  لزراق  عواطف  السيد)ة( 

عنوانه)ا( القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 17 نونبر 

2020 تحت رقم 80100.

825I

DATA COMPTA

 HAPPY HOME FOR
 LUXURY FURNATURE

SARL, AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

DATA COMPTA
 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

 HAPPY HOME FOR LUXURY
FURNATURE SARL, AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعي6 ، اقامة موالي 

إسماعي6 رقم 22 الطابق الخامس 
رقم 19 - 90000 طنحة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 HAPPY HOME FOR LUXURY

.FURNATURE SARL, AU
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االثاث املنزلية والديكور بصفة عامة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة   ، اسماعي6  موالي 
الخامس  الطابق   22 رقم  إسماعي6 

رقم 19 - 90000 طنحة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الوهابي  الحق  عبد  السيد 
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 1.000 100 حصة بقيمة   : العرو�سي 
درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الوهابي  الحق  عبد  السيد 
الكبيرة  امغوغة  عنوانه)ا(  العرو�سي 
عين الجديدة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الوهابي  الحق  عبد  السيد 
الكبيرة  امغوغة  عنوانه)ا(  العرو�سي 

عين الجديدة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252266.
826I

FIDUGRA

MOONLIGHT SURF HOUSE
إعالن متعدد القرارات

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

86150، اكادير املغرب
 MOONLIGHT SURF HOUSE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الساح6 تامراغت اور ر - - اكادير 
.80000

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.41583
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
العز ز ل  تفو ت السيد سكوتي عبد 
1000 حصة من اص6 1000 لصالح 

السيد كزور علي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
القديم السيد  قبول استقالة املسير 

سكوتي عبد العز ز
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
كزور  السيد  الجديد  املسير  تسمية 

علي ملدة غير محددة 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
البنكي  و  االجتماعي  التوقيع  اعتماد 

للسيد كزور علي
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعية  التسمية  تغيير 
 MOONLIGHT SURF HOUSE من 

 Manzili surf لتصبح
على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 
مايلي: تغيير املقر االجتماعي للشركة 
تيساليو ن  حي  التالي  العنوان  الى 

تامراغت اور ر اكادير
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعية  التسمية  تغيير 
 MOONLIGHT SURF HOUSE من 

 Manzili surf لتصبح
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  الجديد  االجتماعي  املقر 
اور ر  تامراغت  تيساليو ن  اصبح حي 

اكادير
على  ينص  الذي  و8:   7 رقم  بند 
هو  الجديد  االسهم  مالك  مايلي: 

السيد كزور علي
بند رقم 12: الذي ينص على مايلي: 
العز ز  عبد  سكوتي  السيد  استقالة 
السيد  تسمية  و  من منصبه كمسير 
كزور علي كمسير جديد للشركة ملدة 

غير محددة
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
و  االجتماعي  التوقيع  اعتماد  مايلي: 

البنكي للسيد كزور علي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2022 تحت رقم 109099.
827I

jilovta sarl

TRAVAIL DE GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
TRAVAIL DE GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سمارة 

1 رقم 762 طر ق ابم وجدة - 
60000 وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
39051

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2012 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. TRAVAIL DE GROUPE
رعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة
تاجر.

عنوان املقر االجتماعي : حي سمارة 
1 رقم 762 طر ق ابم وجدة - 60000 

وجدة املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.500  : عمري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 2.500  : عمري  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 2500  : عمري  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
السيد احمد عمري : 2500 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد عمري عنوانه)ا( حي 
سمارة 1 وجدة 60000 وجدة املغرب 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عمري عنوانه)ا( حي 
سمارة 1 وجدة 60000 وجدة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 338.
828I

jilovta sarl

GPM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

GPM TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مسجد 
سمارة 1 رقم 3 وجدة - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

39039
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GPM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. TRAVAUX
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة .
مسجد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سمارة 1 رقم 3 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 3.500  : القايدي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.500  : طيبي  الطيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 3500  : القايدي  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
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 1500  : طيبي  الطيب  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  القايدي  محمد  السيد 
 19 رقم  زنقة ن4  ابن خلدون  تجزئة 

وجدة 60000 وجدة املغرب .
السيد الطيب طيبي عنوانه)ا( حي 
حسني الوفاق االنس 7 رقم 15 وجدة 

60000 وجدة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  القايدي  محمد  السيد 
 19 رقم  زنقة ن4  ابن خلدون  تجزئة 

وجدة 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 332.
829I

mohammedia accounting

ROUGUI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

mohammedia accounting
 HASSANIA EXT BD MOKHTAR

 SOUSSI N° 2 ETG 1، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
ROUGUI CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي ر اض 

السالم بلوك رس رقم 124 - 20650 
املحمدية املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.24781
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 يناير   25 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   ROUGUI CAR
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
رس  بلوك  السالم  ر اض  اإلجتماعي 
124 - 20650 املحمدية املغرب  رقم 

نتيجة ل : توقف النشاط.
ر اض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

السالم بلوك رس رقم 124 - 20650 

املحمدية املغرب. 

و عين:

و  جنان  ياسين  السيد)ة( 

 175 رقم  جميلة  درب  عنوانه)ا( 

كمصفي  املغرب  املحمدية   28830

)ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتار خ 23 مارس 

2022 تحت رقم 589.

830I

FIDUCIA-MID

STE DANGENS CAR SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االول طر ق مكناس 

ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

 STE DANGENS CAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 931 حي 

االندلس - 15400 تيفلت املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

بميدلت هو 3063.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 07 دجنبر 2021 تم تحو 6 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تيفلت   15400  - االندلس  حي   931«

 - الرفاهية  حي   38« إلى  املغرب« 

52400 الريش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتار خ  بميدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 28.

831I

ELYX CONSULTING

EDITO VENTURES
تعيين رئيس مجلس اإلدارة
ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir
 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
EDITO VENTURES »شركة 

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع80 

رقم 20 الحي الصناعي سيدي 
معروف ، - - 20520 الدار البيماء.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.196423
اإلداري  العام  الجمع  إطار  في 

املؤرخ في 03 فبراير 2020
تقرر تعيين السيد بن شكري رمين 
 EDITO رئيسا ملجلس إدارة شركة

VENTURES
بتار خ: 03 فبراير 2020

له  املخولة  الصالحيات  وتتمث6 
فيما يلي: ك6 الصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

شتنبر 2020 تحت رقم 745820.
832I

ABA GESTION SARLAU

DAHBIA FROID
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES
MAROC

DAHBIA FROID شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة س 
2/145 تجزئة العنبرة طر ق عين 
سمن زواغة عليا - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

71975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DAHBIA FROID
لتكييف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتغليف األغدية املعلبة.
قطعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
145/2 تجزئة العنبرة طر ق عين  س 
فاس   30000  - عليا  زواغة  سمن 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة هدى زعيم : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 12 السيدة هدى زعيم عنوانه)ا( 
هند  إقامة  عبدهللا  بن  عالل  شارع 

الشقة 9 م ج 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 12 السيدة هدى زعيم عنوانه)ا( 
هند  إقامة  عبدهللا  بن  عالل  شارع 

الشقة 9 م ج 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1500.
833I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

GASTON DEVERDUN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
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 BEQUAL GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

GASTON DEVERDUN شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي قصيبة 

النحاس درب الشر ج رقم 36 - 
40040 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GASTON DEVERDUN
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دور للميافة رو ر اض.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  الشر ج  درب  النحاس  قصيبة 

36 - 40040 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حياني  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حياني  يوسف  السيد 
الحسنى 1 رقم 502 املحاميد 40160 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حياني  يوسف  السيد 
الحسنى 1 رقم 502 املحاميد 40160 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134218.
834I

BUSINESS WAYS

 LES JARDINS DE
L›OUIDANE

فسخ عقد تسيير حر ألص6 تجاري 
)األشخاص املعنو ون(

فسخ عقد تسيير حر ألص6 تجاري
LES JARDINS DE L›OUIDANE

 بمقت�سى الجمع العام االستثنائي
 LES JARDINS DE لشركة 
مقرها  الكائن   L’OUIDANE
االجتماعي ب : بالد عمر و براهيم 3، 
 - علي  بن  يوسف  سيدي  محمدية، 
 21 في  40050 مراكش املغرب املؤرخ 

مارس 2022 تقرر مايلي:
التسيير الحر لألص6   فسخ عقد 
التجاري الكائن ب : بالد عمر و براهيم 
3، محمدية، سيدي يوسف بن علي 
املوقع   ، املغرب  مراكش   40050  -
 LES JARDINS شركة  طرف  من 
مالكة  بصفتها   :  DE L’OUIDANE
 STE ART ET لألص6 التجاري و شركة

DEMEURES بصفتها مسيرة حرة.
835I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

STE MAGA GRIS MARBRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
 STE MAGA GRIS MARBRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
السالم 3 رقم 83 تيفلت - 15400 

تيفلت املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.27923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   17 في  املؤرخ 
STE MAGA GRIS MARBRE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
 100.000 ررسمالها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 15400  - تيفلت   83 رقم   3 السالم 
انعدام  ل  نتيجة  املغرب  تيفلت 

االفاق في املدينة.
و عين:

السيد)ة( عادل ماكة و عنوانه)ا( 
 15400 تيفلت   686 الدالية رقم  حي 

تيفلت املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   2022 مارس   17 بتار خ 
 15400  - تيفلت   83 رقم   3 السالم 

تيفلت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتار خ  بالخميسات  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 138.
836I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

EL-KTIBI AGRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB
 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
EL-KTIBI AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
غشاشة شوافع سوق اربعاء الغرب 
- 14152 سوق اربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
27623

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
EL-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. KTIBI AGRI

انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحية.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الغرب  اربعاء  سوق  شوافع  غشاشة 

- 14152 سوق اربعاء الغرب املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : القطبي  فر د  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  القطبي  فر د  السيد 

اربعاء  سوق  شوافع  غشاشة  دوار 

الغرب  اربعاء  سوق   14152 الغرب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  القطبي  فر د  السيد 

اربعاء  سوق  شوافع  غشاشة  دوار 

الغرب  اربعاء  سوق   14152 الغرب 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 مارس   24 بتار خ 

.160

837I

PROXY FINANCE

أفريك كار بارت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

PROXY FINANCE

زاو ة شارع يعقوب املنصور و شارع 

عالل الفا�سي ، عمارة رقم 24 

)فماء الصفوة( ، الطابق الثالث ، 

مكتب رقم 23 ، 40000، مراكش 

املغرب
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رفر ك كار بارت شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس شقة 

د الدارالبيماء املغرب - 20000 
الدارالبيماء املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.119059
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  25 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق  الياقوت  اللة  شارع   39«
الخامس شقة د الدارالبيماء املغرب 
إلى  املغرب«  الدارالبيماء   20000  -
 13 الراحة  تجزئة  كماسة  »طر ق 
مح6 رقم 1 املحاميد مراكش املغرب 

- 40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 128156.
838I

LE LEGALISTE

NOBEL MINE
إعالن متعدد القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

NOBEL MINE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 
الرداد 108 شارع رحال بن رحمد 
الطابق الثاني رقم 6 حي فلسطين 
بلفيدير - 20000 الدار البيماء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.338821

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
نشاط  توسيع   -  1 رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 
توسيع نشاط الشركة.

حصص:  تفو ت   -  2 رقم  قرار 
 100 تفو ت  مايلي:  على  ينص  الذي 
محمد  للسيد  إجتماعية  حصة 
عبد  السيد  لصالح  العشابي  إلياس 

الجبار األشعاري.
قرار رقم 3 - رفع ررس مال الشركة: 
الذي ينص على مايلي: رفع ررس مال 
درهم  رلف  رربعمائة  بمبلغ  الشركة 
400.000,00 ليصبح خمسمائة رلف 

درهم 500.000,00.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 1047.
839I

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL

حبوب الساحل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL
 BD LA GIRANDE RES 2000
 2ETG ESC A NO 3 ، 20000،

CASA MAROC
حبوب الساح6 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي لجيروند 
إقامة 2000 درج ر الطابق 2 الشقة 

3 الدار البيماء - 20500 الدار 
البيماء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
533409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : حبوب 

الساح6.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رعمال الحبوب.
: لجيروند  املقر االجتماعي  عنوان 
إقامة 2000 درج ر الطابق 2 الشقة 3 
الدار البيماء - 20500 الدار البيماء 

املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الرفاعي عبد الكر م : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد عادل الشرقي : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشرقي  عادل  محمد  السيد 
 265 فيال  سيتي  كولف  عنوانه)ا( 
 27182 بوسكورة  الخمراء  املدينة 

الدار البيماء املغرب .
الكر م  عبد  الرفاعي  السيد 
الساح6  الخيايطة  دوار  عنوانه)ا( 

برشيد 26100 برشيد املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشرقي  عادل  محمد  السيد 
 265 فيال  سيتي  كولف  عنوانه)ا( 
 27182 بوسكورة  الخمراء  املدينة 

الدار البيماء املغرب 
الكر م  عبد  الرفاعي  السيد 
الساح6  الخيايطة  دوار  عنوانه)ا( 

برشيد 26100 برشيد املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 813514.
840I

ABA GESTION SARLAU

KHAL AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES
MAROC

KHAL AGRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 
شارع 208 عين قدوس حي املصلى - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

71967
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KHAL : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.AGRO
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغي6 عقار زراعي .
 32 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - املصلى  208 عين قدوس حي  شارع 

30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الغرباوي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : عنبري  خالد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الغرباوي  خالد  السيد 
فيال 69 س زهرة املدائن 1 طر ق عين 

شقف 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  عنبري  خالد  السيد 
صقلي  عبدالهادي  شارع   215 رقم 

األدارسة 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الغرباوي  خالد  السيد 
فيال 69 س زهرة املدائن 1 طر ق عين 

شقف 30000 فاس املغرب
عنوانه)ا(  عنبري  خالد  السيد 
صقلي  عبدالهادي  شارع   215 رقم 
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األدارسة 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1496.
841I

CHETTIOUI AHMED

BAB ALKASR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخمراء,م/ا,شارع 

01,رقم 34 ، 92150، القصر الكبير 
املغرب

BAB ALKASR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي . دوار 
العبيد, جماعة زوادة, قيادة سيدي 

سالمة - 92150 القصر الكبير 
املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.3229
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املشوك  )ة( حميد  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   750
مراد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة   750

الكومري بتار خ 15 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتار خ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 216.
842I

ABA GESTION SARLAU

KENZACUIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES
MAROC

KENZACUIR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 

زنقة 208 عين قادوس حي املصلى 
فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KENZACUIR
غرض الشركة بإيجاز : إستيراد و 

تصدير .
 32 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املصلى  حي  قادوس  عين   208 زنقة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد ابراهيمي : 30 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   40  : املنتصر  منير  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 30  : الوادي  الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ابراهيمي  رشيد  السيد 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا.
عنوانه)ا(  املنتصر  منير  السيد 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا.
الوادي  الدين  نور  السيد 
الشطر   3 الطابق   4 بلوك  عنوانه)ا( 
قنصرة  عين  فاس  فماء  تجزئة   1
موالي يعقوب 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الوادي  الدين  نور  السيد 
الشطر   3 الطابق   4 بلوك  عنوانه)ا( 
قنصرة  عين  فاس  فماء  تجزئة   1

موالي يعقوب 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1470.
843I

RECOFIDUS EL BAKKALI AHMED

TETOUAN AUTOMOTIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

 RECOFIDUS EL BAKKALI
AHMED

 AV HASSAN II BUREAUX
 ANNAKHIL 1ER ETAGE N°2

 AV HASSAN II BUREAUX
 ANNAKHIL 1ER ETAGE N°3،
93000، TETOUAN MAROC

TETOUAN AUTOMOTIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي حسن بن املهدي حي السالوي 
زنقة 1 رقم 16 - 93000 تطوان 

املغرب .
ح6 شركة

التجاري  السج6  في  التقييد  رقم 
.27547

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 فبراير   21 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   TETOUAN AUTOMOTIVE
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
مقرها اإلجتماعي شارع موالي حسن 
رقم   1 زنقة  السالوي  حي  املهدي  بن 
16 - 93000 تطوان املغرب نتيجة ل 

: عدم توفر املوارد املالية .
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
موالي حسن بن املهدي حي السالوي 
تطوان   93000  -  16 رقم   1 زنقة 

املغرب . 
و عين:

السيد)ة( ماوان محمد و عنوانه)ا( 
شارع محمد الحراق رقم 43 93000 

تطوان املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 825.

844I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

SUBLIMAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكر م الخطابي،عمارة مركز رعمال 
جليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 21 

، 40000، مراكش املغرب
SUBLIMAILLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة زنقة 
طارق ابن ز اد و ابن عائشة ،ٳقامة 
ٳكس6 سيور،عمارة رقم 18 ، شقة 

رقم 6، مكتب رقم 2 - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SUBLIMAILLE
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ورغراض  النسيج  منتجات  طباعة  و 

اإلشهار؛
اإلستيراد والتصدير..

زاو ة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عائشة  ابن  و  ز اد  ابن  طارق  زنقة 
،ٳقامة ٳكس6 سيور،عمارة رقم 18 ، 
 40000 - 2 6، مكتب رقم  شقة رقم 

مراكش املغرب.



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6370

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

510 حصة   : السيد طارق ابريش 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 Malika DOUBAL : 490 السيدة
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابريش  طارق  السيد 
فيال  تالغت  حي  ستي  كاردن  إقامة 

رقم101 40000 مراكش املغرب.
 Malika DOUBAL السيدة 
 176CHEMIN DU عنوانه)ا( 
 FALICONNET 06950 FALICON

.FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابريش  طارق  السيد 
فيال  تالغت  حي  ستي  كاردن  إقامة 

رقم101 40000 مراكش املغرب
 Malika DOUBAL السيدة 
 176CHEMIN DU عنوانه)ا( 
 FALICONNET 06950 FALICON

FRANCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134154.
845I

AGRIVEST SARL AU

AGRIVEST 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

AGRIVEST SARL AU
15 شارع االبطال ارقم 04 اكدال 
الرباط، RABAT ،10001 املغرب

 AGRIVEST شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
االبطال رقم 04 اكدال الرباط - 

10001 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
158969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AGRIVEST
غرض الشركة بإيجاز : اإلسثتمار 

الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي : 15 شارع 
 - الرباط  اكدال   04 رقم  االبطال 

10001 الرباط املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : محمد  بنمو�سى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  بنمو�سى  السيد 
الرباط   10001 الرباط  اكدال   28

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  بنمو�سى  السيد 
الرباط   10001 الرباط  اكدال   28

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 2180.
846I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

ASSOULA CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC
ASSOULA CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�سي 52 حي الشهداء - 25350 

وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

1277
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. ASSOULA CASH
تحو 6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 25350  - الشهداء  حي   52 األر�سي 

وادي زم املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 33  : عز زة  املنصوري  السيدة 
حصة بقيمة 29.700 درهم للحصة .

 33  : فاطمة  املنصوري  السيدة 
حصة بقيمة 29.700 درهم للحصة .

 34  : ابتسام  املنصوري  السيدة 
حصة بقيمة 30.600 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عز زة  املنصوري  السيدة 
حي   06 زنقة  مكرر   34 عنوانه)ا( 

القريعة 25350 وادي زم املغرب.
فاطمة  املنصوري  السيدة 
للدرك  الوظيفي  السكن  عنوانه)ا( 

امللكي 25350 وادي زم املغرب.
ابتسام  املنصوري  السيدة 
 25350 الشهداء  حي   52 عنوانه)ا( 

وادي زم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابتسام  املنصوري  السيدة 
 25350 الشهداء  حي   52 عنوانه)ا( 

وادي زم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم بتار خ 24 مارس 

2022 تحت رقم 22.
847I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

PROD HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L‹HABITAT FES FES، 300000،
FES MAROC

PROD HOUSE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
بالطابق الثالث رقم 13 زنقة 04 بالد 
بنسودة سهب الورد - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

70925
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PROD : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.HOUSE
غرض الشركة بإيجاز : منتج رفالم 

سينمائية
و  الحفالت  تنطيم  في  مقاولة 

املهرجانات الفنية .
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بالطابق الثالث رقم 13 زنقة 04 بالد 
فاس   30000  - الورد  سهب  بنسودة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد رشيد حياني 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : الدر وش  رانية  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حياني  رشيد  السيد 
131 بلوك 7 بالد الشامي سهب الورد 

30000 فاس املغرب.
الدر وش عنوانه)ا(  رانية  السيدة 
رقم 346 بلوك 20 حي ثغاث 30000 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حياني  رشيد  السيد 
131 بلوك 7 بالد الشامي سهب الورد 

30000 فاس املغرب
الدر وش عنوانه)ا(  رانية  السيدة 
رقم 346 بلوك 20 حي ثغاث 30000 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجار ة بفاس بتار خ 19 يناير 2022 

تحت رقم 263.
848I

SOPHIPACK

Y.S.F.NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

Y.S.F.NEGOCE
 CASABLANCA ، 40130،
CASABLANCA MAROC

Y.S.F.NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخزامة 96 و/4 لساسفة االلفة - 
20400 الدار البيماء املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.374441
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 فبراير   14 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 Y.S.F.NEGOCE الوحيد  الشر ك 
درهم   100.000 ررسمالها  مبلغ 
تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - االلفة  لساسفة  و/4   96 الخزامة 
20400 الدار البيماء املغرب نتيجة 

ل : ح6 شركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - االلفة  لساسفة  و/4   96 الخزامة 

20400 الدار البيماء املغرب. 
و عين:

و  الصنهاجي  يوسف  السيد)ة( 
عنوانه)ا( الدار البيماء 20400 الدار 
البيماء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 815771.
849I

Fiducia Agency Khouribga

MY SMAZI INDUSTRY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga
42 شارع موالي يوسف شقة 66 ، 

25000، خر بكة املغرب
MY SMAZI INDUSTRY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
املراهنة اوالد عبدون - 25000 

خر بكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
7529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SMAZI INDUSTRY
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحبوب,  عم6  النشا,  منتجات 

استيراد وتصدير
.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 25000  - عبدون  اوالد  املراهنة 

خر بكة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
550 حصة   : اميني  السيد حسن 

بقيمة 100 درهم للحصة .
رالث   : اميني  حسن  السيد 

ومعدات بقيمة 45.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 38 السيد حسن اميني عنوانه)ا( 
شارع ليننغراد 93000 بوبيني فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 38 السيد حسن اميني عنوانه)ا( 
شارع ليننغراد 93000 بوبيني فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بخر بكة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 210.
850I

CABINET BOUZIDI

ASROUTEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوز دي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب
ASROUTEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
رميرسيدي محمد رقم 12 - 62000 

ناظور املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.8499

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر ح6   2021 23 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ASROUTEL الوحيد  الشر ك 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
رميرسيدي  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
ناظور   62000  -  12 رقم  محمد 
 CESSATION  : ل  نتيجة  املغرب 

.D’ACTIVITEE
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املغرب   12 رقم  محمد  رميرسيدي 

62000 ناظور املغرب. 
و عين:

و  رسروت  حسن  السيد)ة( 
عنوانه)ا( علي شيخ زنقة 40 رقم 68 
)ة(  كمصفي  املغرب  ناظور   62000

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 10 مارس 

2022 تحت رقم 403.
851I

CABINET BOUZIDI

ASROUTEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوز دي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب
ASROUTEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

ٱمير سيدي محمد رقم 12 - 62000 
ناظور املغرب.
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قف6 التصفية
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

.8499
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر ح6   2021 31 غشت  في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   ASROUTEL
مبلغ  الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
سيدي  ٱمير  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
ناظور   62000  -  12 رقم  محمد 
 CESSATIONل نتيجة  املغرب 

.D’ACTIVITEE
و عين:

و  رسروتي  حسن  السيد)ة( 
عنوانه)ا( علي شيخ زنقة 40 رقم 68 
)ة(  كمصفي  املغرب  ناظور   62000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2021 غشت   31 بتار خ 
ٱمير سيدي محمد رقم 12 - 62000 

ناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 10 مارس 

2022 تحت رقم 404.
852I

marrakech externalisation

 L›ATELIER BEAUTÉ
SAYALINA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
 L›ATELIER BEAUTÉ SAYALINA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
8 النخالت، في الطابق االر�سي، 

شقة رقم 5، زنقة ابن عائشة، كليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.L’ATELIER BEAUTÉ SAYALINA
إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
»صالون  مراكزالراحة  وتشغي6 

كوافير ، تجمي6 ...«
التجمي6  مستحمرات  بيع   -

واملنتجات الصحية
-استيراد وتصدير

العمليات  جميع   ، عام  وبشك6 
املالية  واألوراق  والصناعية  التجار ة 
وجميع  املالية  والعمليات  والعقارات 
الصلة  ذات  رو  اإلضافية  األنشطة 
األخرى املرتبطة بشك6 مباشر رو غير 
رو   ، رعاله  املذكورة  باألشياء  مباشر 
تحقيقها  تعزز  رن  املحتم6  من  التي 
مشاركة  ري  وكذلك   ، وتطو رها 
شك6  بأي   ، مباشرة  غير  رو  مباشرة 
من األشكال ، في الشركات التي تسعى 
لتحقيق رغراض مماثلة رو ذات صلة..

 8 اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شقة  االر�سي،  الطابق  في  النخالت، 
رقم 5، زنقة ابن عائشة، كليز مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : فرح  كندولي  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة شنتوف علية : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
بقيمة   50  : فرح  كندولي  السيدة 

100 درهم.
السيدة شنتوف علية : 50 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 1 عنوانه)ا(  فرح  كندولي  السيدة 
 14000  4 الشقة  العاص  ابن  عمر 

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  علية  شنتوف  السيدة 
 92800 92800 بوتو  10 شارع رغاثا 

بوتو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 1 عنوانه)ا(  فرح  كندولي  السيدة 
 14000  4 الشقة  العاص  ابن  عمر 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134159.
853I

HIGH EDGE CONSULTING

MLION SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب
MLION SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الساقية الفوقية درب الرباحي 
تطوان - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

31091
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MLION SERVICE
: التنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

والبستنة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الساقية الفوقية درب الرباحي تطوان 

- 93000 تطوان املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الرزاق محمد : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( شارع مو�سى بن نصير زنقة 
العين رقم 47 تطوان 93000 تطوان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( شارع مو�سى بن نصير زنقة 
العين رقم 47 تطوان 93000 تطوان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   03 بتار خ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 713.
854I

SOPHIPACK

RIANEB IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIANEB IMMO
 CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

RIANEB IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
القصر الطابق 5 شقة رقم 10 

املعار ف البيماء - 20200 الدار 
البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
535793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
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 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
. RIANEB IMMO

منعيش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري.

 13  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 10 5 شقة رقم  زنقة القصر الطابق 
الدار   20200  - البيماء  املعار ف 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   900  : زهير  عمران  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : بنرغاي  فتيحة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زهير  عمران  السيد 
الدار البيماء 20200 الدار البيماء 

املغرب.
عنوانه)ا(  بنرغاي  فتيحة  السيدة 
الدار البيماء 20200 الدار البيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زهير  عمران  السيد 
الدار البيماء 20200 الدار البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم -.
855I

ML EXPERTS

 JOHNSON&JOHNSON
MOROCCO

إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 JOHNSON&JOHNSON

MOROCCO »شركة املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: مجمع 
الكولين , عمارة األربع فصول , 

سيدي معروف - 20270 الدار 
البيماء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.167007
العادي  العام  الجمع  بمقت�سى 

املؤرخ في 13 ربر 6 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من   Gerber Andreas السيد  عزل 
 ، اإلداري  املجلس  في  كعمو  مهامه 

اعتباًرا من اليوم ؛
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 Laurent Marie تعيين مماث6 للسيد
Bruno de Laparre de Saint-
وحام6  الجنسية  الفرن�سي   Sernin
 13CZ86404 رقم  السفر  جواز 
للشركة  اإلداري  املجلس  في  كعمو 

ملدة ثالث )3( سنوات. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

يناير 2022 تحت رقم 808634.
856I

STE FACILITY.CASH 

 STE AL ITKANE ORIENT
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE AL ITKANE ORIENT SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
ملو ة الطابق األول رقم 278 - 

جرسيف - 35100 جرسيف املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.2071

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تغيير  تم   2021 ركتوبر   14 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »األشغال الغابو ة 
إلى  التفاوض«   - املختلفة  االشغال   -
 - التفاوض   - املختلفة  االشغال   -«

خدمات التنظيف واألمن«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  بجرسيف  االبتدائية 

دجنبر 2021 تحت رقم 1210.
857I

FIDUCOJ

STE BMZ NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE BMZ NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 26 بالطابق الرابع زنقة املعتمد 
ابن عباد - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
38975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BMZ NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : -املتاجرة

-تأجير معدات النق6
-تأجير معدات لألشغال العمومية

-مقاولة الخدمات.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املعتمد  زنقة  الرابع  بالطابق   26 رقم 

ابن عباد - 60000 وجدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : ليلى  السيدة واكى 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحي  ليلى عنوانه)ا(  السيدة واكى 
جرادة   64550  337 رقم  الجديد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحي  ليلى عنوانه)ا(  السيدة واكى 
جرادة   64550  337 رقم  الجديد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252.
858I

moorish co

AGMA BETON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
AGMA BETON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد 

3 الطابق 4 رقم 20 الدار البيماء - 
20000 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537259
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGMA : اإلقتماء بمختصر تسميتها
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.BETON
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شراء  بيع   - الجاهزة  الخرسانة 

الخرسانة - بيع شراء مواد البناء.
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
شهرزاد  إقامة  سمية  وزنقة  املومن 
20 الدار البيماء -  4 رقم  3 الطابق 

20000 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : عازم  منير  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيد رنس الزعري 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  عنوانه)ا(  عازم  منير  السيد 
انزكان   80000 انزكان  تراست   953

املغرب.
عنوانه)ا(  الزعري  رنس  السيد 
 5 شقة   2 طابق  الوفاء  تجزئة   84

املحمدية 28810 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  عنوانه)ا(  عازم  منير  السيد 
انزكان   80000 انزكان  تراست   953

املغرب
عنوانه)ا(  الزعري  رنس  السيد 
 5 شقة   2 طابق  الوفاء  تجزئة   84

املحمدية 28810 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818535.
859I

SOPHIPACK

SOPHIPACK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

SOPHIPACK
 CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

SOPHIPACK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 تجزئة 

باشكو اقامة ز نب الطابق 5 الشقة 

17 - 20200 الدار البيماء املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.443767

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

ح6  تقرر   2022 فبراير   21 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   SOPHIPACK الوحيد  الشر ك 

وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 

باشكو  تجزئة   77 اإلجتماعي  مقرها 

 -  17 الشقة   5 الطابق  ز نب  اقامة 

20200 الدار البيماء املغرب نتيجة 

ل : ح6 الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 77 تجزئة 

الشقة   5 الطابق  اقامة ز نب  باشكو 

17 - 20200 الدار البيماء املغرب. 

و عين:

و  بوطيب  يونس  السيد)ة( 

عنوانه)ا( الدار البيماء 20200 الدار 

البيماء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818727.

860I

MAY CONSULTING

TESAPLUS
إعالن متعدد القرارات

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

20300، الدارالبيماء املغرب

TESAPLUS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7 زنقة 
املالزم فرناند الشقة رقم 13 الطابق 

2 - 20300 الدار البيماء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.496039

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 نونبر 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: تحو 6 رسهم الشركة
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
و  املشارك  املدير  استيقالة  مايلي: 

تعيين مدير مشارك جديد
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 
الرحيم  عبد  مليحي  السيد  مايلي: 
الشركة  اسهم  من  سهم   330 يحول 
الى السيد زر وح عبد السالم و السيد 
الدوباجي املهدي حيث يصبح مجموع 

اسهم ك6 منهما 500 سهم
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
مايلي: استقالة املدير املشارك السيد 
مكانه  تعيين  و  الرحيم  عبد  مليحي 

السيد الدوباجي املهدي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 811082.
861I

LODAT

LODAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

LODAT
الرقم 19 شارع 31 الطابق 1 تجزئة 

سيدي عبد الرحمان االولفة ، 
20220، الدار البيماء املغرب
LODAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 19 
شارع 31 الطابق 1 تجزئة سيدي 

عبد الرحمان االولفة - 20202 الدار 
البيماء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.252265

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الطائع  مليكة  )ة(  السيد  تفو ت 

66 حصة اجتماعية من رص6 1.000 

الحسين  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الطالبي بتار خ 09 فبراير 2022.

يوسف  )ة(  السيد  تفو ت 

الدحموني 109 حصة اجتماعية من 

رص6 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 

فبراير   09 بتار خ  الطالبي  الحسين 

.2022

تفو ت السيد )ة( سعد الدحموني 

رص6  من  اجتماعية  حصة   109

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

فبراير   09 بتار خ  الطالبي  الحسين 

.2022

حليمة  )ة(  السيد  تفو ت 

من  اجتماعية  حصة   54 الدحموني 

السيد  لفائدة  حصة   1.000 رص6 

)ة( الحسين الطالبي بتار خ 09 فبراير 

.2022

تفو ت السيد )ة( نزهة الدحموني 

54 حصة اجتماعية من رص6 1.000 

الحسين  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الطالبي بتار خ 09 فبراير 2022.

نعيمة  )ة(  السيد  تفو ت 

من  اجتماعية  حصة   54 الدحموني 

السيد  لفائدة  حصة   1.000 رص6 

)ة( الحسين الطالبي بتار خ 09 فبراير 

.2022

اسماء  )ة(  السيد  تفو ت 

من  اجتماعية  حصة   54 الدحموني 

السيد  لفائدة  حصة   1.000 رص6 

)ة( الحسين الطالبي بتار خ 09 فبراير 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818810.

862I
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AMDEM

 IT CONSULTANT EXPERT«
INTERNATIONAL« SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة
AMDEM

 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B
 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC

 IT CONSULTANT EXPERT«
 INTERNATIONAL« SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم 22 النخي6 الدارالبيماء زنقة 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 
5 رقم 22 النخي6 الدارالبيماء 
20300 الدارالبيماء املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

. 414319
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 فبراير   15 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 IT CONSULTANT« الشر ك الوحيد
 EXPERT INTERNATIONAL«
 100.000 ررسمالها  مبلغ   SARL AU
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
 5 الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سومية 
زنقة  الدارالبيماء  النخي6   22 رقم 
 5 الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سومية 
رقم 22 النخي6 الدارالبيماء 20300 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيماء 

اسباب شخصية .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سومية 
الدارالبيماء  النخي6   22 رقم   5
الدارالبيماء   20300 الدارالبيماء 

املغرب. 
و عين:

 Philippe, Jacques السيد)ة( 
فرنسا  عنوانه)ا(  و   WIESSLER
******* ********* فرنسا كمصفي 

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818481.
863I

LODAT

LODAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

LODAT
الرقم 19 شارع 31 الطابق 1 تجزئة 

سيدي عبد الرحمان االولفة ، 
20220، الدار البيماء املغرب
LODAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 19 
شارع 31 الطابق 1 تجزئة سيدي 

عبد الرحمان االولفة - 20202 الدار 
البيماء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.252265
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 فبراير   09 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الطالبي الحسين كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818810.
864I

FIDLOUK

STE PHYTO ZOUAKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
STE PHYTO ZOUAKI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 DOUAR وعنوان مقرها اإلجتماعي

 DOKALIA SEFSAF MECHRAA
 BELKSIRI 16150 MECHRAA

BELKSIRI MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PHYTO ZOUAKI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PRODUITS PHYTOSANITAIRES

 DOUAR : عنوان املقر االجتماعي
 DOKALIA SEFSAF MECHRAA
 BELKSIRI 16150 MECHRAA

.BELKSIRI MAROC
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسن الزواقي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : الزواقي  السيد عبد السالم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزواقي  حسن  السيد 
دوار دكالة الصفصاف 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب.
الزواقي  عبدالسالم  السيد 
الصفصاف  دكالة  دوار  عنوانه)ا( 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزواقي  السالم  عبد  السيد 
الصفصاف  دكالة  دوار  عنوانه)ا( 

16150 مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

17 مارس 2022 تحت رقم 31.
865I

NOUVAFISC

 PERSPIRATION
AGRICULTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NOUVAFISC
عمارة بولهدير شارع املقاومة ايت 

ملول انزكان ، 80650، انزكان 
املغرب

 PERSPIRATION AGRICULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

تمزارت رقم 171 ريت ملول - 86150 
ريت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
25729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PERSPIRATION AGRICULTURE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات واملنتجات الزراعية
اإلستيراد والتصدير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تمزارت رقم 171 ريت ملول - 86150 

ريت ملول املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 600  : توفيق  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ريوب الحمري : 400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 600  : توفيق  هللا  عبد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
السيد ريوب الحمري : 400 بقيمة 

100 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  توفيق  عبد هللا  السيد 
ريت  املسيرة  حي   320 رقم   08 بلوك 

ملول 86150 ريت ملول املغرب.
عنوانه)ا(  الحمري  ريوب  السيد 
درب بوزاليم بلوك 5 رقم 93 تمزارت 
ريت ملول 86150 ريت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  توفيق  عبد هللا  السيد 
ريت  املسيرة  حي   320 رقم   08 بلوك 

ملول 86150 ريت ملول املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 564.
866I

ML EXPERTS

AC DIVERTISSEMENT
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
AC DIVERTISSEMENT »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 40 ، 

شارع املقاومة، الطابق السابع ، رقم 
120 - - الدار البيماء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.511839
في  قرارات الشر ك الوحيد املؤرخ 

01 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
لصالح  الشركة  رسهم  جميع  بيع   -
رمين  محمد  السيد  الوحيد  املساهم 

الشرايبي.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الرزاق  عبد  السيد  استقالة   - مايلي: 

الشرابي من مهامه كمسير للشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الشر بي  رمين  محمد  السيد  تعيين   -

كمسير ملدة غيرمحددة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817925.
867I

MODATA

MODATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

MODATA
تجزئة السانية مديونة رقم 73 ، 
29490، الدار البيماء املغرب

MODATA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السانية مديونة رقم 73 - 29490 

الدار البيماء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.219529

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحسين  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   66 الطالبي 
رص6 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
مليكة الطائع بتار خ 09 فبراير 2022.
الحسين  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   109 الطالبي 
رص6 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
فبراير   09 بتار خ  الدحموني  يوسف 

.2022
الحسين  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   109 الطالبي 
السيد  لفائدة  حصة   1.000 رص6 
)ة( سعد الدحموني بتار خ 09 فبراير 

.2022
الحسين  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   54 الطالبي 
رص6 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
فبراير   09 بتار خ  الدحموني  حليمة 

.2022
الحسين  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   54 الطالبي 
السيد  لفائدة  حصة   1.000 رص6 
)ة( نزهة الدحموني بتار خ 09 فبراير 

.2022

الحسين  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   54 الطالبي 
رص6 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
فبراير   09 بتار خ  الدحموني  نعيمة 

.2022
الحسين  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   54 الطالبي 
رص6 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
فبراير   09 بتار خ  الدحموني  اسماء 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818809.

868I

ML EXPERTS

RECOCHEM AFRICA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسمال الشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
RECOCHEM AFRICA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 258 
شارع مصطفى املعاني حي الحر ة 

سيدي بليوط - ***** الدار البيماء 
املغرب.

رفع ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.413731
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 فبراير   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
»1.000.000 درهم« ري من »1.000 
عن  درهم«   1.001.000« إلى  درهم« 
رو  ررباح  رو  احتياطي  إدماج   : طر ق 

عالوات إصدار في ررس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818715.

869I

MODATA

MODATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MODATA
تجزئة السانية مديونة رقم 73 ، 
29490، الدار البيماء املغرب

MODATA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السانية مديونة رقم 73 - 29490 

الدار البيماء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.219529

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 فبراير   09 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الدحموني سعد كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818809.
870I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

COIFFURE PALACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
COIFFURE PALACE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 108 شارع 
غاندي اقامة غاندي رقم 6 مكرر - 

20026 الدار البيماء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.73769

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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)ة( محمد سكندر  السيد  تفو ت 

رص6  من  اجتماعية  حصة   1.000

1.200 حصة لفائدة السيد )ة( جالل 

سكندر بتار خ 31 يناير 2022.

)ة( محمد سكندر  السيد  تفو ت 

رص6  من  اجتماعية  حصة   200

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.200

محمد سكندر بتار خ 31 يناير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818711.

871I

MODATA

MODATA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MODATA

تجزئة السانية مديونة رقم 73 ، 

29490، الدار البيماء املغرب

MODATA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السانية مديونة رقم 73 - 29490 

الدار البيماء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.219529

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2022 فبراير   09 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الدحموني نعيمة كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818809.

872I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

COIFFURE PALACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة
 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE
 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
COIFFURE PALACE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 108 شارع 
غاندي اقامة غاندي رقم 6 مكرر - 

20026 الدار البيماء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.73769

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 يناير   31 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

سكندر جالل كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818711.
873I

FIDICOM

STE KHOULOUD MAC TD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة
FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
 STE KHOULOUD MAC TD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 
رقم 24 زنقة 13 حي سيدي الهادي 

زواغة فاس فاس 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
71879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KHOULOUD MAC TD
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة للبناء والتجارة.
قطعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الهادي  سيدي  حي   13 زنقة   24 رقم 
فاس   30000 فاس  فاس  زواغة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 200  : الهاديوي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الهاديوي  رحمد  السيد 
سيدي  حي   13 زنقة   24 رقم  قطعة 
فاس   30000 فاس  زواغة  الهادي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهاديوي  رحمد  السيد 
سيدي  حي   13 زنقة   24 رقم  قطعة 
فاس   30000 فاس  زواغة  الهادي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   16 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1418.
874I

cabinet idrissi

DOMICILIATION FES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

DOMICILIATION FES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

عبد الكر م بنجلون مكاتب اشرف 

الطابق االول رقم 11 - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

72001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DOMICILIATION FES

توطين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات .

عنوان املقر االجتماعي : 13 شارع 

اشرف  مكاتب  بنجلون  الكر م  عبد 

الطابق االول رقم 11 - 30000 فاس 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بنسعيد  غيتة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنسعيد  غيتة  السيدة 

 30000  4 الشقة  القدس  حي   50

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنسعيد  غيتة  السيدة 

 30000  4 الشقة  القدس  حي   50

فاس املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1521/2022.
875I

VARANACI

VARANACI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

VARANACI
13 زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 
طابق 1 رقم 8 املعار ف ، 20370، 

الدار البيماء املغرب
VARANACI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعار ف - 20370 الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.VARANACI
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
13 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
الدار   20370  - املعار ف   8 رقم   1

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : احر بة  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احر بة  هشام  السيد 
سيدي   91 ب  رقم  الورود  تجزئة 
البيماء  الدار   20520 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احر بة  هشام  السيد 
سيدي   91 ب  رقم  الورود  تجزئة 
البيماء  الدار   20520 معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818685.
876I

FIDUCIAIRE RAKIB

SALEM AGRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAKIB
 N° 02 RUE ABOU INAN EL

 MARIN ، 24020، EL JADIDA
MAROC

SALEM AGRI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 5 الشقة 17 - 

22000 الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SALEM AGRI
شراء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد  جميع  وتجارة  واستيراد  وبيع 
الخام  املواد  وتور د   ، عام  بشك6 
واملنتجات   ، النهائية  واملنتجات   ،
رو  الكام6  والتجميع   ، املصنعة  شبه 
بشك6  املرتبطة  الغيار  وقطع  الفرعي 
وري  بالزراعة  مباشر  غير  رو  مباشر 

نشاط ذي صلة ؛
• االستيراد بجميع رنواعه.

العمليات  جميع  رعم  وبشك6   •
التجار ة والصناعية واملالية املتعلقة 
بشك6 مباشر رو غير مباشر باألشياء 
املحتم6  التي من  رو   ، املذكورة رعاله 

رن تعزز تحقيقها وتطو رها..
عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
 -  17 الشقة   5 الطابق  الزرقطوني 

22000 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الشقايبي  الوهاب  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشقايبي  الوهاب  عبد  السيد 
ال  الحمرة  عين  زنقة   18 عنوانه)ا( 
فليت 20320 الدار البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الشقايبي  الوهاب  عبد  السيد 
ال  الحمرة  عين  زنقة   18 عنوانه)ا( 

فليت 20320 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818747.
877I

نجالء البكاري

COMPANY EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
نجالء البكاري

ص.ب 585 امزورن الحسيمة ، 
32250، امزورن املغرب

COMPANY EXPRESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز ايت 
قمرة - 32022 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

3687
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.COMPANY EXPRESS
غرض الشركة بإيجاز : بيع الزليج 

بالجملة
عنوان املقر االجتماعي : مركز ايت 

قمرة - 32022 الحسيمة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الحمو�سي  الرحيم  عبد  السيد 
400 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.
 300  : الوعز زي  جواد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 300  : الوعز زي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحمو�سي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي لعز ب 32250 امزورن 

املغرب.
عنوانه)ا(  الوعز زي  جواد  السيد 

حي لعز ب 32250 امزورن املغرب.
الوعز زي  ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا( حي لعز ب 32250 امزورن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحمو�سي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي لعز ب 32250 امزورن 

املغرب
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عنوانه)ا(  الوعز زي  جواد  السيد 
حي لعز ب 32250 امزورن املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  بالحسيمة  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 259.
878I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CASA DAR.COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة 1 ، 20200، الدار البيماء 

املغرب
CASA DAR.COM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

جوايو رنفا 30 زنقة كوميسير الدوي 
عمارة ر الطابق الثاني شقة 20 - 
20000 الدار البيماء املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.327359
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 فبراير   22 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
CASA DAR. الوحيد  الشر ك  ذات 
COM مبلغ ررسمالها 100.000 درهم 
إقامة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
30 زنقة كوميسير الدوي  رنفا  جوايو 
 -  20 شقة  الثاني  الطابق  ر  عمارة 
20000 الدار البيماء املغرب نتيجة 
ل : قرر الشر ك الوحيد الح6 املسبق 
للشركة نظرا للخسائر امللحوظة التي 
قد  الصافية  املالية  الحالة  رن  تبين 
 (4/1( ربع  من  رق6  تساوي  رصبحت 
صعوبات  وجود  وكذلك  املال،  ررس 

رمام استمرار االستغالل..
إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
30 زنقة كوميسير الدوي  رنفا  جوايو 
 -  20 شقة  الثاني  الطابق  ر  عمارة 

20000 الدار البيماء املغرب. 

و عين:
بكاري  املنصف  محمد  السيد)ة( 
فال  راسين  زنقة   25 عنوانه)ا(  و 
فلوري 20000 الدار البيماء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
مح6  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح6  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818795.
879I

MOUSSAOUI HAJJI

 STE SAFIYA CONDUITE ET
BATIMENTS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC

 STE SAFIYA CONDUITE ET
BATIMENTS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اوالد 

الطالب ع ص ز ارفود - 52200 
ارفود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
15767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 STE SAFIYA CONDUITE ET

.BATIMENTS

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصرف  و  باملاء  املتغلقة  في االشغال 

الصحي.
و  املختلفة  االشغال  في  مقاول 

البناء..
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اوالد الطالب ع ص ز ارفود - 52200 

ارفود املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوغانم عبد االاله : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
االاله  عبد  بوغانم  السيد 
عنوانه)ا( قصر اوالد الطالب ع ص ز 

ارفود 52200 ارفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
االاله  عبد  بوغانم  السيد 
عنوانه)ا( قصر اوالد الطالب ع ص ز 

ارفود 52200 ارفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2021 تحت رقم 357.
880I

Idnaco

IDHALI & SONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر ك

Idnaco
 11B, Rue Ahmed Akrad, Oasis,
 Etage 2, Casablanca ، 20410،

Casablanca Maroc
IDHALI & SONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 2,5 
طر ق بيوغرا ايت ملول - 86150 

ايت ملول املغرب.
وفاة شر ك

رقم التقييد في السج6 التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 ركتوبر 2021 تم اإلعالم 

بوفاة الشر ك الحاج ابراهيم إد حلي 
الورثة  على  حصصه  توزيع  و  بيشا 
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 20 يوليوز 

ً
تبعا

2021 بالشك6 األتي :
السيد)ة( رقية انجار ، 3 حصة .

 3  ، بلقيس  إد  رقية  السيد)ة( 
حصة .

 14  ، حلي  إد  الناجم  السيد)ة( 
حصة .

 7  ، حلي  إد  فممة  السيد)ة( 
حصة .

 7  ، حلي  إد  خديجة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( رمينة إد حلي ، 7 حصة 
السيد)ة( ز نة إد حلي ، 7 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   09 بتار خ  بانزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2372.
881I

CABINET BOUZIDI

MACONAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف6 التصفية

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوز دي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب

MACONAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : طر ق 
زغنغن بني بو فرور زغنغن - 62000 

ناظور املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.10673

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   14 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   MACONAD
مبلغ  الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
بني  زغنغن  طر ق  اإلجتماعي  مقرها 
ناظور   62000  - زغنغن  بو فرور 
 CESSATIONل نتيجة  املغرب 

.D’ACTIVITE
و عين:
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و  رصامتي  هللا  عبد  السيد)ة( 

ناظور   62000 رصامتي  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

طر ق  وفي   2022 مارس   14 بتار خ 

زغنغن بني بو فرور زغنغن - 62000 

ناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتار خ 21 مارس 

2022 تحت رقم 461.

882I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 SALON DE COIFFURE

MONDIAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

 SALON DE COIFFURE

MONDIAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة زنقة 

القائد االشطر و شارع بئر انزران 

، اقامة ربح )ب( رقم 1 املعار ف - 

20330 الدار البيماء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.54467

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2022 يناير   31 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

سكندر جالل كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818710.

883I

CCJF

EXELOP CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
EXELOP CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 144، زنقة 
محمد سميحة، إقامة جوهرة محمد 
سميحة الطابق 6 شقة 35 - 20000 

الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. EXELOP CONSULTING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدار ة.
 ،144  : االجتماعي  املقر  عنوان 
جوهرة  إقامة  سميحة،  محمد  زنقة 
 -  35 6 شقة  الطابق  محمد سميحة 

20000 الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الحاج  ايت  الخالق  عبد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000  : لحسن 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحاج  ايت  الخالق  عبد  السيد 
 2 االدارسة  اقامة  عنوانه)ا(  لحسن 
16 سيدي  1 عمارة س رقم  بلوك ج 
البيماء  الدار   20000 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحاج  ايت  الخالق  عبد  السيد 
 2 االدارسة  اقامة  عنوانه)ا(  لحسن 
16 سيدي  1 عمارة س رقم  بلوك ج 
البيماء  الدار   20000 معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818225.
884I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 SOCIETE DE DIFFUSION DE
 MATERIEL INDUSTRIEL ET

AUTOMOBILE››SODIMIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر ك

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE DE DIFFUSION DE
 MATERIEL INDUSTRIEL ET

AUTOMOBILE››SODIMIA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 121 زنقة 
نورماندي املعار ف - 20330 الدار 

البيماء املغرب.
وفاة شر ك

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.36737

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 10 فبراير 2022 تم اإلعالم 
بوفاة الشر ك الحسين البوز و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 يونيو   09 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشك6 األتي :

 281  ، البوز  عائشة  السيد)ة( 

حصة .
 437  ، البوز  محمد  السيد)ة( 

حصة .
 437  ، البوز  احمد  السيد)ة( 

حصة .
 437  ، البوز  خالد  السيد)ة( 

حصة .
 437  ، البوز  سعيد  السيد)ة( 

حصة .
 221  ، البوز  فاطمة  السيد)ة( 

حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817853.
885I

S.H EXPERTISE

PERSONAL TRAINING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
PERSONAL TRAINING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سمية إقامة شهرزاد 3 طابق 5 رقم 
22 النخي6 - 20130 الدار البيماء 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.330757

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جوني  رنتوني  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   100 شيكارد 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   100 رص6 

عز ز مجد بتار خ 08 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818944.
886I
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 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 SOCIETE DE DIFFUCSION
 DE MATERIEL

 INDUSTRIEL ET
AUTOMOBILE››SODIMIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE DE DIFFUCSION DE

 MATERIEL INDUSTRIEL ET
AUTOMOBILE››SODIMIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 121 زنقة 
نورماندي املعار ف - 20330 الدار 

البيماء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.36737

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 فبراير   10 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( البوز 

رحمد كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817853.
887I

CCJF

 MEGA COMPETENCES
 GROUP PRIVEE par
Abréviation MCGP

إعالن متعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 MEGA COMPETENCES GROUP
 PRIVEE par Abréviation MCGP
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 57 شارع 

عبد املومن زنقة املستشفيات 
اقامة الهادي مدخ6 ر - 20000 

الدارالبيماء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.160.485

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 شتنبر 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

مايلي: بيع حصص اجتماعية
قرار رقم -2: الذي ينص على مايلي: 

تحو 6 الشك6 القانوني للشركة
على  ينص  الذي   :3- رقم  قرار 

مايلي: تحيين القانون األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -1: الذي ينص على مايلي: 
- بيع )14.999( رربعة عشر رلف وتسع 
مئة و تسع و تسعين حصة اجتماعية 
للشركة  الوحيد  الشر ك  طرف  من 
لها  املفوت  إلى  السيد سمير بحساني 
 MEGA COMPETENCES شركة 

CONSULTING
بند رقم -2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشك6  تحو 6   -
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة  من 
محدودة  شركة  إلى  الوحيد  الشر ك 

املسؤولية .
بند رقم -3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818232.
888I

HAYTAM CONSEIL

CAMP WORK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسمال الشركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc
CAMP WORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 

عز ز بالل الطابق التاني رقم 3 

املعار ف - 20100 الدارالبيماء 

املغرب.

رفع ررسمال الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.450619

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 دجنبر   30 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 

 10.000« من  ري  درهم«   790.000«

عن  درهم«   800.000« إلى  درهم« 

رو  نقدية  حصص  تقديم   : طر ق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 813547.

889I

Idnaco

VERTINTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

Idnaco

 11B, Rue Ahmed Akrad, Oasis,

 Etage 2, Casablanca ، 20410،

Casablanca Maroc

VERTINTA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 ب 

زنقة رحمد عكراد اوازيس - 20410 

الدارالبيماء املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبداملجيد  )ة(  السيد  تفو ت 

من  اجتماعية  حصة   500 التزالوي 

رص6 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 

IDNACO . بتار خ 28 يناير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

فبراير 2022 تحت رقم 813328.
890I

BETA FIDUCIAIRE

 STATION SERVICE
GUENFOUDA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

 STATION SERVICE
GUENFOUDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
EQ 6 مركز كنفودة جماعة كنفودة 
تجزئة EQ 6 مركز كنفودة جماعة 

كنفودة 64152 جرادة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.34399

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 10 يناير 2022 تمت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
وتصدير  -استيراد  الفالحة 

املنتجات واملعدات االفالحية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   17 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 294.
891I

MOORISH

 RENEGADE INVEST SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6382

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيماء املغرب

 RENEGADE INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

اللة اليقوت العمارة د الطابق 5 
البيماء الدار البيماء 20080 الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. RENEGADE INVEST SARL AU
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات والشؤون العقار ة..
عنوان املقر االجتماعي : 39 شارع 
 5 الطابق  د  العمارة  اليقوت  اللة 
البيماء الدار البيماء 20080 الدار 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة   : لزرق  السيد حسن 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لزرق  حسن  السيد 
الدار   20370 انفا   02 رقم  انفا  اير 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لزرق  حسن  السيد 
الدار   20370 انفا   02 رقم  انفا  اير 

البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817645.

892I

FLASH ECONOMIE

MAESTRO FROID
إعالن متعدد القرارات

MAESTRO FROID
شركة ذات مسؤولية محدودة
بررسمال: 100،000.00 درهم

املقر الرئي�سي : سبع عيون، رقم 43 
مكرر، الفييت
الدار البيماء

رقم السج6 التجاري : 517.459
سند   ، خاص  سند  بموجب   1-
البيماء  بالدار  مؤرخ  ملكية  نق6 

بتار خ 01/11/2021
ببيع  ياسين  خبتو  السيد  قام   ：
شركة  في  له  مملوك  سهم   )500(
للسيدة   »MAESTRO FROID«
)100( سهم  رق�سى  بحد  نجية  لحلو 
رق�سى  بحد  السطي  مر م  وللسيدة 

)400( سهم.
العمومية  الجمعية  قررت   2-
 MAESTRO« لشركة  العادية  غير 
البيماء  بالدار  املنعقدة   »FROID

بتار خ 01/11/2021:
بين  األسهم  بيع  على  املوافقة 
لحلو  والسيدة  ياسين  خبتو  السيد 

نجية و السيدة مر م السطي ؛
السطي  مر م  السيدة  موافقة   ：

كشر ك جديد.
السيد  استقالة  على  املوافقة 
كمدير  منصبه  من  ياسين  خبتو 
 »MAESTRO FROID« لشركة 

واستبداله بالسيدة مر م السطي .
 »AVICO FROID« اسم  اعتماد 
ليح6  للشركة  جديد  شركة  كاسم 
 MAESTRO« األولي  االسم  مح6 

FROID«؛
السابق  الشركة  اسم  إلغاء 

»MAESTRO FROID«؛
للشركة  األسا�سي  النظام  تحديث 

وإعادة تصميمه

بسج6  القانوني  اإليداع  تم 
بتار خ  البيماء  الدار  محكمة 

10/12/2021 تحت رقم 803956.
للحصول على املشورة ، املدير

893I

CASA COMPTES

L›AGAVE BLEU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

L›AGAVE BLEU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
دايت رفار، حي السالم - . الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
113987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2001 ركتوبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.L’AGAVE BLEU
- دراسة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البستنة  ومتابعة  تصميم  تهيئة، 

والديكور؛
- تسيير املشات6؛

الديكور،  نباتات  وشراء  بيع   -
الورود، العشب واألغراس املختلفة؛

الالزمة  املحالت  وبيع  شراء   -
لنشاط الشركة..

12 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الدار   .  - السالم  حي  رفار،  دايت 

البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بنصاري  سهام  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنصاري  السيدة سهام 
12 زنقة دايت رفار، حي السالم . الدار 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنصاري  السيدة سهام 
12 زنقة دايت رفار، حي السالم . الدار 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

دجنبر 2001 تحت رقم 207594.
894I

SOCOGESE

 SAKHR IMMOBILIERE FES
SAKIM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكام6 

فاس ، 30000، فاس املغرب
 SAKHR IMMOBILIERE FES
SAKIM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الحسن الثاني - 30000 فاس 

املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.20567
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تحو 6  21 فبراير  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 30000  - الثاني  الحسن  شارع   46«
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الطابق   4 »مكتب  إلى  املغرب«  فاس 
األول، رقم 2 زنقة ابو الطيب املتنبي 

- 30000 فاس املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 2022/1541.
895I

SOCOGESE

MORESQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر ك

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكام6 

فاس ، 30000، فاس املغرب
MORESQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 143 

املنطقة الصناعية عين الشقف - 
30000 فاس املغرب.

وفاة شر ك
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.21073
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم اإلعالم  10 مارس  املؤرخ في 
توزيع  و  ناجي  امحمد  الشر ك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2022 مارس   14 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشك6 األتي :

 376  ، عمراني  ز نب  السيد)ة( 
حصة .

 ، ناجي  الزهراء  فاطمة  السيد)ة( 
262 حصة .

 525  ، ناجي  محمد  السيد)ة( 
حصة .

 262  ، ناجي  رسماء  السيد)ة( 
حصة .

 525  ، ناجي  عادل  السيد)ة( 
حصة .

 525  ، ناجي  هشام  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( ر�سى ناجي ، 525 حصة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 2022/1542.
896I

mohammed boumzebra

DAR DIAFA CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
DAR DIAFA CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

3 الشقة 12 العمارة 1 الزنقة 7 حي 
القواسم - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
5023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DIAFA CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
7 حي  الزنقة   1 العمارة   12 الشقة   3
الفقيه بن صالح   23200  - القواسم 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

500.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 5.000  : سفيان  الزواوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزواوي سفيان  السيد 

بن  الفقيه   23200 بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اعبيدة  اشرف  السيد 

بن  الفقيه   23200 بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 مارس   24 بتار خ 

.102/2022

897I

BMH EXPERTS

فريش كورب موركو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسمال الشركة

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

فريش كورب موركو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حظيرة 

2 - دوار روالد التهامي كومونة روالد 

صباح الكورة - برشيد حظيرة 

2 - دوار روالد التهامي كومونة روالد 

صباح الكورة - برشيد 26100 

برشيد اململكة املغربية.

رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 مارس   11 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 

من  ري  درهم«   950.000« قدره 

»4.950.000 درهم« إلى »5.900.000 

حصص  تقديم   : طر ق  عن  درهم« 

نقدية رو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   24 بتار خ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 316.

898I

Audifisc Maroc

تراكتوبيل إنجنيير
شركة املساهمة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
تراكتوبي6 إنجنيرين ماروك )فرع(

تحو 6 مقر الشركة
 11 بتار خ  عرفي  عقد  بمقَت�سى 
2021، قرر ك6 من السيدان  اكتوبر 
دونيس لوهيست و كريستيان زاموندو 
للشركة  قانونين  ممثلين  بصفتهما 
التابعة  ش.م.  إنجنيرين  تراكتوبي6 
للقانون البلجيكي و التي يوجد مقرها 
بروكسي6،   1000 ببلجيكا  االجتماعي 
شارع سيمون بوليفار36-34، ما يلي :
االجتماعي  الشركة  مقر  تحو 6   *
الذي كان يوجد سابقا بالدار البيماء 
20 شارع الراشيدي إلى العنوان التالي: 
الدار البيماء- 179 زاو ة شارع لوندر 
و شارع املقاومة، حي مرس السلطان.
اإليداع  تم   817911 رقم  تحت 
التجار ة  باملحكمة  القانوني 
بالدارالبيماء بتار خ 16 مارس 2022 

 للبيان و النشر
899I

CABINET RSF SARL

ECLIPSE IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،
30000، FES MAROC

 ECLIPSE IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي مح6 رقم 
9 إقامة وفاء 2 تجزئة عاطف طر ق 

ايموزار - 30000 فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.49811

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   03 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االنعاش العقاري.



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6384

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   24 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1544.
900I

.sté. fidev SARL - A.U

MARBEN TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 498 اديور اجداد ابني 
امحمد ، 50000، مكناس املغرب
MARBEN TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 43، مح6 
رقم 43 مكرر- حي بام، سبع عيون/
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
55807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MARBEN TRANS
نق6   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
السلع )رمتعة غير مصحوبة( لحساب 

الغير. )رق6 من 5،3طنا(. 
 - رشغال مختلفة،

 - استيراد و تصدير..
عنوان املقر االجتماعي : 43، مح6 
بام، سبع عيون/ 43 مكرر- حي  رقم 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بوهو  تور ة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة تور ة بوهو عنوانه)ا( رقم 
عيون/مكناس  سبع  بام،  حي   -  43

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة تور ة بوهو عنوانه)ا( رقم 
عيون/مكناس  سبع  بام،  حي   -  43

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1168.
901I

اإلسماعيلية بالنشيه

اإلسماعيلية بالنششيه
إعالن متعدد القرارات

اإلسماعيلية بالنشيه
15 مار نا سنتر 1 شارع محمد بن 

عبد هللا الزرقطوني - 20000 الدار 
البيماء ، 20000، الدار البيماء 

املغرب
اإلسماعيلية بالنششيه »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 15 مار نا 

سنتر 1 شارع محمد بن عبد هللا 
الزرقطوني - 20000 الدار البيماء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
.347773

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 12 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم -1 تفو ت حصص: الذي 
ينص على مايلي: تفو ت السيد خالد 
من  اجتماعية  حصة   20.000 عاللي 
السيد  لفائدة  حصة   20.000 رص6 
يونس  السيد  تفو ت  و  عاللي  محمد 
من  اجتماعية  حصة   20.000 عاللي 
السيد  لفائدة  حصة   20.000 رص6 
يناير   26 بتار خ  عاللي  العالي  عبد 

2022

مسيرين  -2تعيين  رقم  قرار 
تعيين  مايلي:  على  ينص  الذي  جدد: 
العالي  عبد  و  عاللي  محمد  السيد 
و  للشركة  جديدين  كمسيرين  عاللي 
إستقالة السيد عاللي يونس و السيد 

عاللي خالد
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

مايلي: تفو ت حصص
43و44: الذي ينص على  بند رقم 
تغيير  و  جدد  مسيرين  تعيين  مايلي: 

اإلمماء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 10361.

902I

MEH EXPERTISE

 ES GLOBAL SERVICE
MAROCAIN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال خر بكة ، 25023، خر بكة 

املغرب
 ES GLOBAL SERVICE

MAROCAIN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 
برقم 66 زنقة موالي اسماعي6 - 

25000 خر بكة املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.6127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الصديق  )ة(  السيد  تفو ت 
اجتماعية  حصة   1.000 الفوزاوي 
من رص6 1.000 حصة لفائدة السيد 
مارس   11 بتار خ  الكرابج  )ة( يوسف 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   24 بتار خ  بخر بكة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 140.
903I

MEH EXPERTISE

 ES GLOBAL SERVICE
MAROCAIN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال خر بكة ، 25023، خر بكة 

املغرب
 ES GLOBAL SERVICE

MAROCAIN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 
برقم 66 زنقة موالي اسماعي6 - 

25000 خر بكة املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.6127
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  11 مارس  في  املؤرخ 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
موالي  زنقة   66 برقم  »موطن  من 
اسماعي6 - 25000 خر بكة املغرب« 
إلى »رقم 19 زنقة الرماني حي الفتح - 

25000 خر بكة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بخر بكة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 140.
904I

MEH EXPERTISE

 ES GLOBAL SERVICE
MAROCAIN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال خر بكة ، 25023، خر بكة 

املغرب
 ES GLOBAL SERVICE
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MAROCAIN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 
برقم 66 زنقة موالي اسماعي6 - 

25000 خر بكة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.6127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 مارس   11 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الكرابج يوسف كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بخر بكة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 140.
905I

MOUSSAOUI HAJJI

CORDISSA MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC

CORDISSA MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 30 

حي يعقوب املنصور ارفود - 52200 
ارفود املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.12685

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 فبراير   02 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 CORDISSA الوحيد  الشر ك  ذات 
 10.000 ررسمالها  مبلغ   MAROC
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - ارفود  املنصور  يعقوب  30 حي  رقم 
52200 ارفود املغرب نتيجة ل : ازمة 

في القطاع.
 30 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
 52200  - ارفود  املنصور  يعقوب  حي 

ارفود املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عثمان عز ز و عنوانه)ا( 
ارفود  املنصور  يعقوب  حي   30 رقم 
)ة(  كمصفي  املغرب  ارفود   52200

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتار خ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت رقم 87.
906I

MEH EXPERTISE

 ES GLOBAL SERVICE
MAROCAIN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

رفع ررسمال الشركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال خر بكة ، 25023، خر بكة 

املغرب
 ES GLOBAL SERVICE

MAROCAIN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 
برقم 66 زنقة موالي اسماعي6 - 

25000 خر بكة املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.6127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
»400.000 درهم« ري من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
رو  ررباح  رو  احتياطي  إدماج   : طر ق 

عالوات إصدار في ررس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بخر بكة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 140.

907I

LAMAIZI

HM WOOD pro
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE MOSQUEE
 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC
HM WOOD pro شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
صبري بوجمعة الطابق األول رقم 

6 درب عمر البيماء - 20080 الدار 
البماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
536619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. WOOD pro
ممارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اعمال النجارة وك6 مايتعلقب رشغال 

البناء .
12 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 6 رقم  األول  الطابق  بوجمعة  صبري 
الدار   20080  - البيماء  عمر  درب 

البماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : املصطفى  ملعيزي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ملعيزي هشام : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ملعيزي املصطفى عنوانه)ا( 

تجزئة ارض النجاح عمارة ا شقة 14 
البيماء  الشق  عين  التاني  الطابق 

20152 الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  هشام  ملعيزي  السيد 
اقامة ارض النجاح عمارة ا شقة 19 
الطابق 3 عين الشق البيماء 20152 

الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ملعيزي املصطفى عنوانه)ا( 
تجزئة ارض النجاح عمارة ا شقة 14 
البيماء  الشق  عين  التاني  الطابق 

20152 الدار البيماء املغرب
عنوانه)ا(  هشام  ملعيزي  السيد 
اقامة ارض النجاح عمارة ا شقة 19 
الطابق 3 عين الشق البيماء 20152 

الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817899.
908I

RAISON CONSEIL

 AGROFRERE INDUSTRIE
SARL

إعالن متعدد القرارات

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
 AGROFRERE INDUSTRIE
املسؤولية  ذات  »شركة   SARL

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«
رقم  االجتماعي:  مقرها  وعنوان 
ربيعة  تجزئة  املزدلفة  شارع   80-82

برشيد - 26100 برشيد املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

التجاري:  السج6  في  التقييد  رقم 
.15897

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجتماعية  حصة   500 تفو ت 
السيد  لفائدة  فؤاد  عر ف  السيد 

الشرقي زكر اء
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كمسير  زكر اء  الشرقي  السيد  تعيين 
جديد للشركة مع تجديد مهام السيد 
عر ف فؤاد كمسير ملدة غير محدودة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  القانوني  الشك6  تغيير 

شركة املسؤولية املحدودة .
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
 Statut(منقح رسا�سي  قانون  مايلي: 

(Refondu
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7-8 رقم  بند 
مايلي: ررسمال الشركة مقسم كالتالي 
السيد عر ف فؤاد 500 حصة بقيمة 
الشرقي  السيد  و  للحصة  100 درهم 
100 درهم  500 حصة بقيمة  زكر اء 

للحصة. 
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
و  مسير  فؤاد  عر ف  السيد  مايلي: 

السيد الشرقي زكر اء مسير جديد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 299.
909I

فيكوج دو سوس ش م م للشر ك الوحيد

تامبوكتو كار ش م م - 
TAMBOUKTOU CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع ررسمال الشركة

فيكوج دو سوس ش م م للشر ك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44000، 
الصو رة املغرب

تامبوكتو كار ش م م - 
 TAMBOUKTOU CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 53، 
تجزئة البرج 1، - 44000 الصو رة 

املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   16 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
من  ري  درهم«   1.300.000«
 1.400.000« إلى  درهم«   100.000«
حصص  تقديم   : طر ق  عن  درهم« 

نقدية رو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصو رة بتار خ 24 مارس 

2022 تحت رقم 102.
910I

Notaire

GESTKECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

Notaire
 Avenue Hassan II 3ème étage

 résidence KOUTOUBIA
 Marrakech ، 40000، Marrakech

Maroc
GESTKECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
 ZENITH وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BUSINESS CENTER RUE
 MOUSLIM LOT BOUKAR 3EME
 ETAGE APPT 14 BAB DOUKALA

40000 MARRAKECH MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123885

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GESTKECH
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 LA GESTION DE TOUT
 É T A B L I S S E M E N T

.TOURISTIQUE

 ZENITH : عنوان املقر االجتماعي
 BUSINESS CENTER RUE
 MOUSLIM LOT BOUKAR 3EME
 ETAGE APPT 14 BAB DOUKALA

.40000 MARRAKECH MAROC
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
BOULANGER- السيد 

 BEAUFRETON ERIC LAURENT
 LE DOMAINE DE عنوانه)ا( 
 L’ORANGERAIE ANSE SEVERE -

.LA DIGUE SEYCHELLES
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
BOULANGER- السيد 

 BEAUFRETON ERIC LAURENT
 LE DOMAINE DE عنوانه)ا( 
 L’ORANGERAIE ANSE SEVERE -

LA DIGUE SEYCHELLES
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 3304.
911I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

AUTOECOLE ELHOUDA-
ROUTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب
AUTOECOLE ELHOUDA-

ROUTE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي رقم 07 زنقة تزروفت حي 
تاحمدانت الريش - 52400 الريش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

3139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

AUTOECOLE ELHOUDA-

. ROUTE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم السياقة .

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي  تزروفت  زنقة   07 رقم  السفلي 

الريش   52400  - الريش  تاحمدانت 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : مبارك  السيد هالل 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد حجوج يونس : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مبارك  هالل  السيد 
23 زنقة اصال حي تاحمدانت الريش 

52400 الريش املغرب.

عنوانه)ا(  يونس  حجوج  السيد 
02 زنقة كرامة حي تاحمدانت الريش 

52400 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مبارك  هالل  السيد 
23 زنقة اصال حي تاحمدانت الريش 

52400 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   17 بتار خ  بميدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 87.

912I
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GROUPE OMA ATLAS ENERGIE SARL

 GROUPE OMA ATLAS
ENERGIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو ت حصص

 GROUPE OMA ATLAS ENERGIE
SARL

 LOTISSEMENT AYMAN MIDELT
54350 ، 05، ميدلت املغرب

 GROUPE OMA ATLAS ENERGIE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 05 إقامة 

ريمن ميدلت - 54350 ميدلت 
املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.2047
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اوشماط  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   300 مصطفى 
رص6 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
محمد عزاوي بتار خ 11 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   10 بتار خ  بميدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 78.
913I

FT1 TRAN

مكتار طرونس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة
FT1 TRAN

 residence tanmia tanger ، 31
900060، TANGER MAROC

مكتار طرونس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 20 شارع 
القا�سي عياض الطابق 1 الشقة 2 

طنجة. - 90060 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مكتار   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

طرونس.
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  نيابة  املصاحبة  غير  األمتعة 

اآلخر ن.
عنوان املقر االجتماعي : 20 شارع 
 2 الشقة   1 الطابق  عياض  القا�سي 

طنجة. - 90060 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الطالبي  املختار  السيد 
دوار روالد مر م روالد بوبكر الدر وش 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الطالبي  املختار  السيد 
دوار روالد مر م روالد بوبكر الدر وش 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   08 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2194.
914I

LAMAIZI

FERYATE LIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE MOSQUEE
 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC
FERYATE LIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12زنقة 
صبري بوجمعة الطابق 1 رقم 6 درب 
عمر-الدار البيماء - 20080 الدار 

البماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536015
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FERYATE LIL
االستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتصدير بصفة عامة القيام بجميع 

العمليات التجار ة.
12زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
صبري بوجمعة الطابق 1 رقم 6 درب 
الدار   20080  - البيماء  عمر-الدار 

البماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فر اط محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : سعيد  مصواب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فر اط محمد عنوانه)ا( حي 
الدارالبيماء   9 رقم   40 زنقة  لعيون 

20540 الدار لبيماء املغرب.
عنوانه)ا(  سعيد  مصواب  السيد 
النصيب  فدان  سيتي  نور  اقمة 
عمارة 9 شقة 4 ط 03 سيدي مومن 
لبيماء  الدار   20402 البيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فر اط محمد عنوانه)ا( حي 
الدارالبيماء   9 رقم   40 زنقة  لعيون 

20540 الدار لبيماء املغرب
عنوانه)ا(  سعيد  مصواب  السيد 
النصيب  فدان  سيتي  نور  اقمة 
عمارة 9 شقة 4 ط 03 سيدي مومن 
البيماء  الدار   20402 البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817389.
915I

LA VIE FISCALE

ISRAR IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
ISRAR IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بني 
مر ن عمارة العلج الطابق التاني 
الشقة رقم 15 - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

39015
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ISRAR : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
: زنقة بني  عنوان املقر االجتماعي 
التاني  الطابق  العلج  عمارة  مر ن 
وجدة   60000  -  15 رقم  الشقة 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الهياللي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : الهياللي  العربي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهياللي  محمد  السيد 
شارع العونية حي اسكيكر زنقة ب 4 

رقم 8 60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  الهياللي  العربي  السيد 
شارع العونية حي اسكيكر زنقة ب 4 

رقم 8 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهياللي  محمد  السيد 
شارع العونية حي اسكيكر زنقة ب 4 

رقم 8 60000 وجدة املغرب
عنوانه)ا(  الهياللي  العربي  السيد 
شارع العونية حي اسكيكر زنقة ب 4 

رقم 8 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 947.
916I

cabinet idrissi

 STE ELECTRICITE HADIKA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف6 التصفية

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
 STE ELECTRICITE HADIKA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 322 
بلوك ز/س تجزئة الحديقة واد فاس 

متجر 2 - 30000 فاس املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.46963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   09 في  املؤرخ 
 STE ELECTRICITE HADIKA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
بلوك   322 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
ز/س تجزئة الحديقة واد فاس متجر 
2 - 30000 فاس املغرب نتيجة الزمة 

القطاع.
و عين:

قاسمي  ادري�سي  فؤاد  السيد)ة( 
 1 زنفة  االمير  تجزئة   26 و عنوانه)ا( 
فاس   30000 الشقف  عين  طر ق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتار خ 09 مارس 2022 وفي رقم 322 
بلوك ز/س تجزئة الحديقة واد فاس 

متجر 2 - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بفاس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1464/2022.
917I

NEOCOMPTADUNORD

GLOBAL DIAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح6 شركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

GLOBAL DIAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 زنقة 
شرقي ابن محمد 1 طبو رباط 1 

تجزئة 67 - 90000 طنجة املغرب.
ح6 شركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.57243

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2022 مارس   10 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ررسمالها  مبلغ   GLOBAL DIAM
مقرها  وعنوان  درهم   200.000
محمد  ابن  شرقي  زنقة   9 اإلجتماعي 
 90000  -  67 تجزئة   1 رباط  طبو   1
في  مشاك6   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

التمو 6 رزمة كوفيد 19.

زنقة   9 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شرقي ابن محمد 1 طبو رباط 1 تجزئة 

67 - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  بوغاللة  مصطفى  السيد)ة( 
طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252211.
918I

CABINET BADREDDINE

BAS BUILDINGS MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 ر مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
 BAS BUILDINGS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 
تجزئة ررض العبدي املسار الطابق 

الثاني طر ق آسفي - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BUILDINGS MAROC

منعش   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري.

- مقاول في رشغال البناء االشغال 
العمومية.

- تيهيء االرا�سي للبناء.
العمليات  جميع  العموم  وعلى   -
املدنية، التجار ة، املالية، الصناعية 
بصفة  ترتبط  قد  التي  والعقار ة 
مباشرة رو غير مباشرة بغرض الشركة 
والتي من شأنها تطو ر غرض الشركة..

 6 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  املسار  العبدي  ررض  تجزئة 
الثاني طر ق آسفي - 40000 مراكش 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 BAS BUILDINGS الشركة 
MAROC : 1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الهردى  الجلي6  عبد  السيد 
كولف  رركان  تجزئة  عنوانه)ا( 
 40000  514  2 روه  رقم  رسورت 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الهردى  الجلي6  عبد  السيد 
كولف  رركان  تجزئة  عنوانه)ا( 
 40000  514  2 روه  رقم  رسورت 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134103.
919I

CANOCAF SARL

 EL AISSAOUI
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
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رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
 EL AISSAOUI DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الفيض رعراص بني انصار - 62050 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
23821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AISSAOUI DISTRIBUTION
/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  2/استيراد  الغذائية  املواد  توزيع 
التصدير املواد الغذائية 3/االستيراد 

و التصدير .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الفيض رعراص بني انصار - 62050 

الناظور املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
العساوي  الدين  شرف  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العساوي  الدين  شرف  السيد 
عنوانه)ا( حي املستوصف بني انصار 

62050 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العساوي  الدين  شرف  السيد 

عنوانه)ا( حي املستوصف بني انصار 
62050 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 02 مارس 

2022 تحت رقم 455.
920I

ACCURCONSULTING

TRNS JAMAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب
TRNS JAMAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين: 
العمارة 1 الطابق 3 الشقة رقم 5 
مجمع الفردوس خر بكة - 25000 

KHOURIBGA املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
7539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRNS : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.JAMAL
نق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نق6  الغير،  لحساب  املستخدمين 
ورشغال  الغير،  لحساب  البمائع 

اخرى.
توطين:   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 رقم  الشقة   3 الطابق   1 العمارة 
 25000  - خر بكة  الفردوس  مجمع 

KHOURIBGA املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جمال غانم : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غانم  جمال  السيد 
 23203 صالح  بن  الفقيه  الفتح  حي 

الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غانم  جمال  السيد 
 23203 صالح  بن  الفقيه  الفتح  حي 

الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بخر بكة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 141.
921I

SMART FORMA

ADOCLEAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

SMART FORMA
املركب االقتصادي واالجتماعي قلعة 

السراغنة رقم 33 الشقة 4 قلعة 
السراغنة، 43000، قلعة السراغنة 

املغرب
ADOCLEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الكيادرة قلعة السراغنة حي الكيادرة 
قلعة السراغنة 43000 قلعة 

السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
5117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ADOCLEAN
رشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املحالت،  تنظيف  العامة،  النظافة 
املساحات  تهيئة  والسيارات، 

الخمراء.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الكيادرة قلعة السراغنة حي الكيادرة 
قلعة   43000 السراغنة  قلعة 

السراغنة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء ادبر : 200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ادبر  الزهراء  فاطمة  السيدة 
قلعة  الكيادرة  حي  عنوانه)ا( 
السراغنة  قلعة   43000 السراغنة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ادبر  الزهراء  فاطمة  السيدة 
قلعة  الكيادرة  حي  عنوانه)ا( 
السراغنة  قلعة   43000 السراغنة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتار خ 17 

مارس 2022 تحت رقم 120/2022.
922I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 MOROCCAN HOUSE
HOTELS

إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
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CASABLANCA MAROC
 MOROCCAN HOUSE HOTELS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 4 زنقة 
محمد سميحة - - الدار البيماء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج6 التجاري: 
. 109693

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 فبراير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املجدوب  محمد  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   3.375
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   26.500
فبراير   17 بتار خ  املجدوب  سلمى 
نزيهة  )ة(  السيد  تفو ت   .2022
من  اجتماعية  حصة   675 الدراوي 
السيد  لفائدة  حصة   2.700 رص6 
17 فبراير  )ة( مهدي املجدوب بتار خ 
نزيهة  )ة(  السيد  تفو ت   .2022
من  اجتماعية  حصة   675 الدراوي 
السيد  لفائدة  حصة   2.700 رص6 
17 فبراير  )ة( هشام املجدوب بتار خ 
نزيهة  )ة(  السيد  تفو ت   .2022
من  اجتماعية  حصة   675 الدراوي 
السيد  لفائدة  حصة   2.700 رص6 
فبراير   17 بتار خ  املجدوب  كنزة  )ة( 
نزيهة  )ة(  السيد  تفو ت   .2022
من  اجتماعية  حصة   675 الدراوي 
رص6 2.700 حصة لفائدة السيد )ة( 
فبراير   17 بتار خ  املجدوب  ياسمين 
محمد  )ة(  السيد  تفو ت   .2022
املجدوب 3.375 حصة اجتماعية من 
السيد  لفائدة  حصة   26.500 رص6 
)ة( عدنان املجدوب بتار خ 17 فبراير 

2022
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
- تعدي6 مقتميات النظام األسا�سي

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مساهمات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ررس املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818974.
923I

DARBOUN ALUMINIUM

دربون اليمنيوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DARBOUN ALUMINIUM
حي موالي اسماعي6 14 عمارة 

موالي اسماعي6 الطابق 3 رقم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

دربون اليمنيوم شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
اسماعي6 14 عمارة موالي اسماعي6 

الطابق 3 رقم 9 طنجة - 90000 
طنجة غمر الدربون

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: دربون  اإلقتماء بمختصر تسميتها 

اليمنيوم.
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم.
عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
اسماعي6 14 عمارة موالي اسماعي6 
 90000  - طنجة   9 رقم   3 الطابق 

طنجة غمر الدربون.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد غمر الدربون : 600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 200  : الدربون  رحمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد كوثر الدربون : 200 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد غمر الدربون عنوانه)ا( حي 
 90000 طنجة  رقم7  االنارة  مسنانة 

طنجة املعرب.
عنوانه)ا(  الدربون  رحمة  السيدة 
طنجة  رقم5  السطوع  مسنانة  حي 

90000 طنجة املعرب.
عنوانه)ا(  الدربون  كوثر  السيدة 
طنجة  رقم7  االنارة  مسنانة  حي 

90000 طنجة املعرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد غمر الدربون عنوانه)ا( حي 
 90000 طنجة  رقم7  االنارة  مسنانة 

طنجة املعرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   08 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2202.
924I

MA GLOBAL CONSULTING

DELBOSS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاو ة شارع عبد املومن و زنقة فان 

ز الند إقامة فميلة، الطابق الرابع، 
20000، الدار البيماء املغرب

DELBOSS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق السادس رقم 18 

- 20000 الدارالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
533641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DELBOSS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالستشارات  اإلدار ة  االستشارات 

التنظيمية  واالستشارات  املالية 

بجميع  القانونية  واالستشارات 
فرق  وتدر ب  ودعم  تدر ب  ؛  رنواعها 
نيابة  األعمال  تطو ر  ؛  املبيعات 
التجاري  التطو ر  ؛  العمالء  عن 
التمثي6  العمالء  استقطاب 

؛ شراء  املغرب  في  للشركات  التجاري 

تمو 6  رو  الحصص  في  رواإلستثمار 

رو إدارة رو املشاركة في شك6 آخر في 

في  تعم6  رخرى  شركات  رو  شركات 

التجار ة  النشاط:  قطاعات  جميع 

والبناء  والخدماتية  والصناعية 

واملالية ، إلخ..

عنوان املقر االجتماعي : 59 شارع 

 18 الطابق السادس رقم  الزرقطوني 

- 20000 الدارالبيماء املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : والي  السيد عثمان علمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عثمان علمي والي عنوانه)ا( 

سيدي   229 رقم  منظرونا  تجزئة 

الدارالبيماء   20000 معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان علمي والي عنوانه)ا( 

سيدي   229 رقم  منظرونا  تجزئة 

معروف 20000 الدارالبيماء املغرب

 - بتار خ  ب-  القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.

925I
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SPARE PARTS EL HATOUMI

SPARE PARTS EL HATOUMI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

SPARE PARTS EL HATOUMI
64 عبد هللا املديوني طابق االول 

شقة رقم 2 الدار البيماء ، 20270، 
الدار البيماء املغرب

 SPARE PARTS EL HATOUMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 عبد 
هللا املديوني طابق االول شقة رقم 
2 الدار البيماء - 20270 الدار 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
534943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SPARE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.PARTS EL HATOUMI
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
و  السيارات  وصيانة  الغيار  قطع 

الشاحنات .
64 عبد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
هللا املديوني طابق االول شقة رقم 2 
الدار البيماء - 20270 الدار البيماء 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : خالد  الحتومي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  الحتومي  السيد 
زنقة   4 مجموعة  رشيد  موالي  حي 
البيماء  الدار   20000  15 رقم   51

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحتومي  خالد  السيد 
 51 4 رقم  حي موالي رشيد مجموعة 
الدار البيماء 20670 الدار البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم -.
926I

LA VIE FISCALE

 STE 5MKA TRAVAUX
 BATIMENT

CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
 STE 5MKA TRAVAUX

 BATIMENT CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

عو نة السراق تجزئة العلج رقم 418 
- 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
39025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 5MKA TRAVAUX BATIMENT

.CONSTRUCTION SARL AU
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عو نة السراق تجزئة العلج رقم 418 

- 60000 وجدة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السعيدي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد السعيدي عنوانه)ا( 
زنقة عو نة السراق تجزئة العلج رقم 

17 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد السعيدي عنوانه)ا( 
زنقة عو نة السراق تجزئة العلج رقم 

17 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتار خ  بوجدة  التجار ة 

2022 تحت رقم 964.
927I

CABINET BOUZIDI

MACONAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوز دي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب

MACONAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي طر ق 

زغنغن بني بو فرور زغنغن - 62000 
ناظور املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.10673

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   07 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   MACONAD الوحيد  الشر ك 
وعنوان  درهم   100.000 ررسمالها 
بني  زغنغن  طر ق  اإلجتماعي  مقرها 
ناظور   62000  - زغنغن  بو فرور 
 CESSATION  : ل  نتيجة  املغرب 

.d4activite
طر ق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زغنغن بني بو فرور زغنغن - 62000 

ناظور املغرب. 
و عين:

و  رصامتي  هللا  عبد  السيد)ة( 
بو فرور  بني  زغنغن  عنوانه)ا( طر ق 
املغرب  ناظور   62000 زغنغن 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتار خ 21 مارس 

2022 تحت رقم 460.
928I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 SALON DE COIFFURE
MONDIAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو ت حصص

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 SALON DE COIFFURE

MONDIAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة زنقة 
القائد االشطر و شارع بئر انزران 
، اقامة ربح )ب( رقم 1 املعار ف - 

20330 الدار البيماء املغرب.
تفو ت حصص
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رقم التقييد في السج6 التجاري 
.54467

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة( محمد سكندر  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   700
)ة( جالل  السيد  لفائدة  800 حصة 

سكندر بتار خ 31 يناير 2022.
)ة( محمد سكندر  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   100
800 حصة لفائدة السيد )ة( محمد 

سكندر بتار خ 31 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818710.
929I

ste el ghazal consulting

ste karama metal satl au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ste el ghazal consulting
الطابق 3 رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4 ، 54000، خنيفرة املغرب
ste karama metal satl au شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النور شارع االم6 - 54400 امر رت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
4229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.karama metal satl au
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء بالتقسيط.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
امر رت   54400  - االم6  شارع  النور 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : وروراة  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  وروراة  حسن  السيد 
زنقة 16 رقم 386 حي املؤسسة الحرة 

54400 امر رت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وروراة  حسن  السيد 
زنقة 16 رقم 386 حي املؤسسة الحرة 

54400 امر رت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   07 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 95.
930I

فيكوج دو سوس ش م م للشر ك الوحيد

بروتيك موكادور ش م م 
 PROTECH - للشريك الوحيد

MOGADOR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

فيكوج دو سوس ش م م للشر ك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44000، 
الصو رة املغرب

بروتيك موكادور ش م م للشر ك 
 PROTECH MOGADOR - الوحيد

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مح6 
رقم 404 الطابق السفلي، تجزئة 

تافوكت امتداد - 44000 الصو رة 
املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.5369
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحو 6  تم   2022 يناير   03 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
السفلي،  الطابق   404 رقم  »مح6 
 44000  - امتداد  تافوكت  تجزئة 
إلى »مح6 متواجد  املغرب«  الصو رة 
الصو رة   44000  - الصناعي  بالحي 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصو رة بتار خ 17 مارس 

2022 تحت رقم 93.
931I

YF CONSULTING SERVICES

LAMODEUSE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
LAMODEUSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبد العز ز شارع موالي عبد 
العز ز رقم 4 القنيطرة. - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
64677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LAMODEUSE
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

و استيراد املالبس الجاهزة..
عنوان املقر االجتماعي : 59 إقامة 
عبد  موالي  العز ز شارع  عبد  موالي 
 14000  - القنيطرة.   4 رقم  العز ز 

القنيطرة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : السيد ايوب اعبي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايوب اعبي عنوانه)ا( ثكنة 
 44000 تمنار الصو رة  امللكي  الدرك 

الصو رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب اعبي عنوانه)ا( ثكنة 
 44000 تمنار الصو رة  امللكي  الدرك 

الصو رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتار خ 22 مارس 

2022 تحت رقم 90815.
932I

موثقة

»سردو«
إعالن متعدد القرارات

موثقة
الدار البيماء، 18مكرر، ملتقى 
زنقة امستردام وزنقة بروكسي6 

إقامة سارة ›‹س« ، مرس السلطان ، 
20490، الدار البيماء املغرب

»سردو« »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
الحسن الثاني - - املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.24875
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
كمسير  لحبابي  عثمان  السيد  تعيين 
للشركة لفترة غير محدودة إلى جانب 

السيد عبد اللطيف لحبابي
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: التوقيع االجتماعي: • 
التوقيع املنفص6 ألحد املسيرين على 

جميع العقود االدار ة. • 
السيد  بين  إجبار ا  املشترك  التوقيع 
عبد اللطيف لحبابي والسيد عثمان 
عقود  لجميع  بالنسبة  لحبابي 
عقاري،  رهن  شراء،  )بيع،  القرارات 

بنوك... وري ضمانات فعلية(.
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إعادة صياغة الفص6 16 من القانون 

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتار خ 16 مارس 

2022 تحت رقم 541.
933I

ADVISORY PARTNERS

 CENTRE INTERNATIONAL
 D›ONCOLOGIE BOUGHAZ

DE TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc
 CENTRE INTERNATIONAL

 D›ONCOLOGIE BOUGHAZ DE
TANGER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيماء ، ورز ز ، 4 شارع دي فانو 
، الطابق األر�سي ، شقة 1 شارع 
سيغال. - 20300 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

536365
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 CENTRE INTERNATIONAL
 D’ONCOLOGIE BOUGHAZ DE

.TANGER
غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 
الطبية،  العيادات  و  املصحات 
و  األنشطة  جميع  عام،  وبشك6 

الخدمات الطبية؛
- االستشارة الطبية، االكشوفات، 
والتحالي6، والفحوصات اإلشعاعية، 
العمليات الجراحية والفحوصات مع 

رو بدون استشفاء.
األولية  املواد  جميع  وبيع  شراء   -
واملعدات  واملواد  االستهالكية  واملواد 
املصحات  في  املستخدمة  واألدوات 

وغيرها ألغراض الطبية.
- وعموما جميع العمليات التي لها 
عالقة مباشر رو غير مباشر، كليا رو 
جزئيا، بأحد األغراض املذكورة رعاله 
تنمية  لصالح  تكون  رن  يحتم6  رو 

الشركة.
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فانو  دي  شارع   4  ، ورز ز   ، البيماء 
شارع   1 شقة   ، األر�سي  الطابق   ،
البيماء  الدار   20300  - سيغال. 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 AKDITAL HOLDING الشركة 
درهم   90.000 بقيمة  حصة   : 900

للحصة .
السيد قدور منصور : 100 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 AKDITAL HOLDING الشركة 

عنوانه)ا( الدارالبيماء كر ن اوفيس 
طر ق  تقاطع  بوسجور   20 و   19
بوعبيد  الرحيم  عبد  و  الجديدة 
الطابق الثاني 20300 الدار البيماء 

املغرب.
عنوانه)ا(  منصور  قدور  السيد 
طر ق   ، روكالبتوس  اقامة   ، طنجة 

بوبانا 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اقديم  احمد  السيد 
بكاتي6  تجزئة   2 زنقة   29 رقم  بولو 
البيماء  الدار   20100 الدارالبيماء 

املغرب
عنوانه)ا(  رشدي  طالب  السيد 
الدارالبيماء  انفا  كر ناديي  زنقة   08

20100 الدار البيماء املغرب
عنوانه)ا(  منصور  قدور  السيد 
طر ق   ، روكالبتوس  اقامة   ، طنجة 

بوبانا 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 817954.
934I

FLASH ECONOMIE

 212MONDE DE 
 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر ك واحد

بتار خ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
, تم تأسيس شركة   2021 13 شتنبر 
واحد  بشر ك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية:
 MONDE  212«
 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION » التسمية :
SARL AU

الرقم  السالم  حي  التجاري:  املقر 
27 بوزنيقة .

الهدف التجاري: - بيع مواد البناء
 100000.00 الررسمال: محدد في 

كما  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
يلي:

 1000 بوعياد  مر م  السيدة   -
حصة. 

املدة: 99 سنة من تار خ تأسيسها 
التسيير: السيدة مر م بوعياد.

املحكمة  القانوني:  اإليداع 
االبتدائية البن سليمان, تحت الرقم 

547 سج6 تجاري رقم 7165.
935I

DAKHLA FOR REST TRAVELER

 DAKHLA FOR REST
TRAVELER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA FOR REST TRAVELER
الداخلة الداخلة، 73000، الداخلة 

املغرب
 DAKHLA FOR REST TRAVELER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
01 زنقة احمد الشرقاوي - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
21101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DAKHLA FOR REST TRAVELER
قر ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سياحية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الشرقاوي  احمد  زنقة   01 املسيرة 

73000 الداخلة املغرب.
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رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : اسو دات  احمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد اسو دات عنوانه)ا( 
حي املسيرة 01 زنقة احمد الشرقاوي 

73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد اسو دات عنوانه)ا( 
حي املسيرة 01 زنقة احمد الشرقاوي 

73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتار خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 695/22.
936I

ste mifi

AIN AAMRA TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc
AIN AAMRA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ورزازات رقم 01 حي السعادة سبع 
عيون الحاجب - 51000 الحاجب 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
55819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AAMRA TRANS
نق6   )1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
البمائع واألمتعة غير املصحوبة من 

رج6 الغير بالداخ6 و الخارج 
2( التصدير واالستيراد.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سبع  السعادة  حي   01 رقم  ورزازات 
الحاجب   51000  - الحاجب  عيون 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حدوتي  مو�سى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حدوتي  مو�سى  السيد 
السعادة  حي   01 رقم  ورزازات  شارع 
 51000 الحاجب  عيون  سبع 

الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حدوتي  مو�سى  السيد 
السعادة  حي   01 رقم  ورزازات  شارع 
 51000 الحاجب  عيون  سبع 

الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1190.
937I

ANDERSEN CONSULTING

 GREENPOWER MOROCCO
1 SA

شركة املساهمة
خفض ررسمال الشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 GREENPOWER MOROCCO 1

SA شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة شارع 

وجدة وشارع طانطان اقامة بيرال 
اوفيسيناس الطابق 12 الشقة رقم 

60 - 90000 طنجة املغرب.
خفض ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.81871

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   24 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  ررسمال  خفض 
من  ري  درهم«   6.900.000« قدره 
 100.000« إلى  درهم«   7.000.000«
عدد  تخفيض   : طر ق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252296.
938I

ANDERSEN CONSULTING

 GREENPOWER MOROCCO
SA

شركة املساهمة
رفع ررسمال الشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 GREENPOWER MOROCCO SA

شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة شارع 

وجدة وشارع طانطان اقامة بيرال 
اوفيسيناس الطابق 12 الشقة رقم 

60 - 90000 طنجة املغرب.
رفع ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.81871

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  رفع 
من  ري  درهم«   4.900.000«
 5.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طر ق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252296.
939I

ANDERSEN CONSULTING

SB2B CONSULTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض ررسمال الشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
SB2B CONSULTING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 31 

زنقة صنهاجة اقامة در م الطابق 
1 الشقة رقم 8 - 90000 طنجة 

املغرب.
خفض ررسمال الشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.112267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   01 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  ررسمال  خفض 
 100.000« من  ري  درهم«   75.000«
عن  درهم«   25.000« إلى  درهم« 

طر ق : تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252297.
940I

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL

فوك باي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL
 BD LA GIRANDE RES 2000
 2ETG ESC A NO 3 ، 20000،

CASA MAROC
فوك باي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مح6 28-

29 ركادير باي سيتي فونتي - 80000 
ركادير املغرب 
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
44675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 غشت   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فوك   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

باي.
غرض الشركة بإيجاز : قهوة.

عنوان املقر االجتماعي : مح6 -28
29 ركادير باي سيتي فونتي - 80000 

ركادير املغرب .
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد حاجي محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد حاجي عبد الرحمان : 100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد حاجي عبد هللا : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   100  : ليلى  حاجي  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : فاطمة  حاجي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد حاجي حسان : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمان  عبد  حاجي  السيد 
إقامة  النسر  ممر   10 عنوانه)ا( 
الحامدين طونطنفي6 الدار البيماء 

20000 الدار البيماء املغرب .
عنوانه)ا(  حسان  حاجي  السيد 
الحامدين  إقامة  النسر  ممر   10
 20000 البيماء  الدار  طونطنفي6 

الدار البيماء املغرب .
عنوانه)ا(  هللا  عبد  حاجي  السيد 
الحامدين  إقامة  النسر  ممر   10
 20000 البيماء  الدار  طونطنفي6 

الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  ليلى  حاجي  السيدة 
الحامدين  إقامة  النسر  ممر   10
 20000 البيماء  الدار  طونطنفي6 

الدار البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  فاطمة  حاجي  السيدة 
 92400 هيكو  فيكتور  زنقة   57
فرنسا   75116 فرنسا  كوربيفوي 

فرنسا .
عنوانه)ا(  محمد  حاجي  السيد 
الحامدين  إقامة  النسر  ممر   10
 20000 البيماء  الدار  طونطنفي6 

الدار البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرحمان  عبد  حاجي  السيد 
إقامة  النسر  ممر   10 عنوانه)ا( 
الحامدين طونطنفي6 الدار البيماء 

20000 الدار البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ركتوبر   14 بتار خ  باكادير  التجار ة 

2020 تحت رقم 96679.
941I

مغرب تدبير

Irimaz logistics sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مغرب تدبير
شارع مراكش إقامة النجد الطابق 1 

رقم 14 ، 90000، طنجة املغرب
Irimaz logistics sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعي6 14 اقامة موالي 
اسماعي6 3 الطابق 9 طنجة 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125269
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Irimaz : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.logistics sarl
النق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للسلع.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة   14 اسماعي6  موالي 
اسماعي6 3 الطابق 9 طنجة 90000 

طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 IRIMAZ LOGISTICS الشركة 
موالي  شارع  عنوانه)ا(   SARL
اسماعي6 14 اقامة موالي اسماعي6 

3 الطابق 9 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البدوي  مر م  السيدة 
4 رقم  حي مسنانة حي بوطر قة زنقة 

26 طنجة 90000 طنجة املغرب
عبادة  السالم  عبد  السيد 
 90000 الزهراء طنجة  عنوانه)ا( حي 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   08 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2204.
942I

fiduazizi

 EL MOUNTAJ DE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
 EL MOUNTAJ DE TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الفرسان رقم 195 حي القدس 

العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

21607
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2017 ماي   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MOUNTAJ DE TRANSPORT
النق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البري الوطني والدولي لجميع منتجات 
البمائع  وتور د  السريع  البريد 
النق6  رنواع  جميع  من  واملنتجات 

الجوي البحري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القدس  حي   195 رقم  الفرسان 

العيون - 70000 العيون املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد املنتاج : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد احمد املنتاج : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد رشيد املنتاج : 500 بقيمة 

100 درهم.
السيد احمد املنتاج : 500 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املنتاج  رشيد  السيد 
الدراركة   214 رقم  مسكينة  تجزئة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  املنتاج  احمد  السيد 
الدراركة   214 رقم  مسكينة  تجزئة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املنتاج  رشيد  السيد 
الدراركة   214 رقم  مسكينة  تجزئة 
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اكادير 80000 اكادير املغرب
عنوانه)ا(  املنتاج  احمد  السيد 
الدراركة   214 رقم  مسكينة  تجزئة 

اكادير 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   24 بتار خ  بالعيون  االبتدائية 

2017 تحت رقم 922/17.
943I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 DISTRIBUTION ETOILE
ZEMMOUR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
33 شارع سيدي محمد ، 15000، 

الخميسات املغرب
 DISTRIBUTION ETOILE

ZEMMOUR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 60 
زنقة حسن ابن تابت حي الوحدة 
الخميسات - 15000 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
28649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2018 نونبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 DISTRIBUTION ETOILE  :

.ZEMMOUR
غرض الشركة بإيجاز : بيع الخمر 

و الفواكه و التجارة.
الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

60 زنقة حسن ابن تابت حي الوحدة 
الخميسات   15000  - الخميسات 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 -

 1000  : مسعود  ادريس  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مسعود  ادريس  السيد 
حي  سليمان  ايت  زنقة   08 رقم 
ز ميرمان 15000 الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مسعود  ادريس  السيد 
حي  سليمان  ايت  زنقة   08 رقم 
ز ميرمان 15000 الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتار خ  بالخميسات  االبتدائية 

دجنبر 2018 تحت رقم 1113.
944I

STE FACILITY.CASH 

STE MED TAOUFIK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

STE MED TAOUFIK SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 
خلدون قيسار ة املركز الطابق 

الثالث رقم 07 -جرسيف - 35100 
جرسيف املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
2283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. MED TAOUFIK SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستشارة في البرمجة وانشطة رخرى 
الطباعة  خدمات   – باملعلوميات 

-التكو ن املنهي في اللغات واإلعالميات 
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق  املركز  قيسار ة  خلدون  ابن 

 35100  - -جرسيف   07 رقم  الثالث 

جرسيف املغرب .

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة   : السيد محمد املرابط 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50  : خلوق  توفيق  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املرابط  محمد  السيد 

 35100 جرسيف  الغربي  النكد  حي 

جرسيف املغرب.

عنوانه)ا(  خلوق  توفيق  السيد 

دوار افر دن ملر جة جرسيف 35100 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املرابط  محمد  السيد 

 35100 جرسيف  الغربي  النكد  حي 

جرسيف املغرب

عنوانه)ا(  خلوق  توفيق  السيد 

دوار افر دن ملر جة جرسيف 35100 

جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتار خ 24 مارس 

2022 تحت رقم 1295.

945I

JURISMAG SARL

EFFICIENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

EFFICIENCY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 ، زنقة 
دو بوغن، الطابق 2 رقم 4 - 20000 

الدار البيماء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.184735

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرحمان  عبد  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   150 سحايبي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   150 رص6 
Société EL MAGUIRI SARL بتار خ 

08 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 819162.
946I

STE GCC SARL

STE N2S CAR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE N2S CAR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
107 تــجــزئــة النهمة رلنيف تنغير - 
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45800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 

3789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. N2S CAR SARL AU

-1كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .

عنوان املقر االجتماعي : رقم 107 

تــجــزئــة النهمة رلنيف تنغير - 45800 

تنغير املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محمد  العزاوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  العزاوي  السيد 

تجزئة اليمام رقم 96 الدراركة اكادير 

45800 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  العزاوي  السيد 

تجزئة اليمام رقم 96 الدراركة اكادير 

45800 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   24 بتار خ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم 336.

947I

bemultico بيمولتيكو

GLOBAL PANORAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
bemultico بيمولتيكو

رقم 106 شقة رقم 01 الز تون 
املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس
GLOBAL PANORAMA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج في 

الرقم 155 تجزئة املنزه 2 بوفكران - 
50300 بوفكران املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
55829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GLOBAL PANORAMA
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت
االشغال املختلفة او البناء

التفاوض.
في  كراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
2 بوفكران -  155 تجزئة املنزه  الرقم 

50300 بوفكران املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : والحاج  رشيد  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : اسماحي  خديجة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  والحاج  رشيد  السيد 
 51000 الحاجب  اقدر  الحاج  ايت 

الحاجب املغرب.
اسماحي  خديجة  السيدة 
 53 رقم  ايوب  تجزئة  عنوانه)ا( 

مكناس   50000 مكناس  بوفكران 
املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  والحاج  رشيد  السيد 
 51000 الحاجب  اقدر  الحاج  ايت 

الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتار خ  بمكناس  التجار ة 

2022 تحت رقم 1198.
948I

CABINET CHAOUI

 FINANCIERE DU
PACIFIQUE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CHAOUI
 Avenue des FAR Résidence ,10
 RIF, 2ème Étage Appartement

 203 10, Avenue des FAR
 Résidence RIF, 2ème Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
 FINANCIERE DU PACIFIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 شارع 
جياللي العر بي الطابق الخامس - 

20000 الدارالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
533501

 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FINANCIERE DU PACIFIQUE
 •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

رو  الجزئية  الحيازة  على  االستحواذ 
الكلية ألي نوع من األصول وبأي شك6 

قانوني
مباشر  بشك6  الشركة  مشاركة   •
العمليات  جميع  في  مباشر  غير  رو 

التجار ة املتعلقة بغرض الشركة.
جميع  رداء  فإن   ، رعم  وبصورة   •
والصناعية  التجار ة  القطاعات 
والعقار ة  املنقولة  والصناعية 
رو غير مباشر  واملالية بشك6 مباشر 
الكائنات  من  ألي  جزئًيا  رو  ،كلًيا 
رو  مماثلة  كائنات  ري  إلى  رو  املحددة 

ذات صلة..
عنوان املقر االجتماعي : 17 شارع 
 - الخامس  الطابق  العر بي  جياللي 

20000 الدارالبيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ررسمال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 FINACIERE DU الشركة 
PACIFIQUE : 10.000 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العراقي  املدني  السيد 
12 شارع املحيط الهادي رنفا 20000 

الدارالبيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العراقي  املدني  السيد 
12 شارع املحيط الهادي رنفا 20000 

الدارالبيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم -.
949I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 ENTREPRISE MHANDI
MOULOUD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6398

خنيفرة املغرب
 ENTREPRISE MHANDI

MOULOUD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
البخي6 ليندا لقباب خنيفرة - 
54000 لقباب خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
4245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 ENTREPRISE MHANDI  :

.MOULOUD
غرض الشركة بإيجاز : اإلستغالل 

الفالحي واألعمال املختلفة .
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - خنيفرة  لقباب  ليندا  البخي6 

54000 لقباب خنيفرة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محندي  ملود  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محندي  مولود  السيد 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محندي  مولود  السيد 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   10 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 105.
950I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE SOCONTRAV SARL
.A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

 .STE SOCONTRAV SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس رقم 03 خنيفرة - 
54000 خنيفرة املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.1073
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كر مي  رشيدة  )ة(  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   1.800
100 حصة لفائدة السيد )ة( الزعيري 
عبد الرحمان بتار خ 09 مارس 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   17 بتار خ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 118.
951I

STE GCC SARL

 STE TIAAOURMA SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE TIAAOURMA SERVICE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سوق 

الخميس بــومــالـــن دادس تــنــغــيــر - 
45800 تنغير املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.383
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
و كمان  )ة( محمد  السيد  تفو ت 
رص6  من  اجتماعية  حصة   600
خــالـــد  )ة(  السيد  لفائدة  600 حصة 

حــــوران بتار خ 03 مارس 2022.
خديجة  )ة(  السيد  تفو ت 
من  اجتماعية  حصة   400 روعياش 
السيد  لفائدة  حصة   400 رص6 
مارس   03 بتار خ  حــــوران  خــالـــد  )ة( 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   22 بتار خ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم 330.
952I

BUSINESS AUDITAX

ELAN CAPITA L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

ELAN CAPITA L شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
يوسف بن تاشفين الطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125783
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ELAN  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 
.CAPITA L

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري

كراء فماءات مهنية و صناعية
االجتماعية  املقرات  توطين 

للشركات 
و  لشركات  النصح  تقديم  دراسة 

مستثمر ن اجانب
تقديم خدمات بصفة عامة.

شارع   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 3 رقم   2 الطابق  تاشفين  بن  يوسف 

- 90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
250 حصة   : رحمد  عمور  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : عدنان  حميطي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : طارق  لغمو�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : الجلي6 محمد  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمور رحمد عنوانه)ا( حي 
تطوان   90000 عمور  فيال  كالليين 

املغرب.
عنوانه)ا(  عدنان  حميطي  السيد 
 21 عمارة   3 قصبة  االندلس  ر اض 
 90000 الر اض  خي  رقم15  الشقة 

الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  طارق  لغمو�سي  السيد 
زنقة تفوغالت تجزئة جميلة 90000 

طنجة املغرب.
محمد  الجلي6  عبد  السيد 
العز ز  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
 90000  7 الطابق  عمران  اقامة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عدنان  حميطي  السيد 
 21 عمارة   3 قصبة  االندلس  ر اض 
 90000 الر اض  خي  رقم15  الشقة 

الرباط املغرب
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عنوانه)ا(  طارق  لغمو�سي  السيد 
زنقة تفوغالت تجزئة جميلة 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252237.
953I

AGAFAY EXPLORE DESERT

AGAFAY EXPLORE DESERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGAFAY EXPLORE DESERT
مزارع دوار القر ة تورار اكافاي ، 

40000، مراكش املغرب
 AGAFAY EXPLORE DESERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املح6 
الكائن بمزارع دوار القر ة تورار 

جماعة و قيادة اكافاي - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
123973

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AGAFAY EXPLORE DESERT
بيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الميافة رو الر اض ) بيفواك ( 
إدارة رنشطة الخدمات السياحية 
الخرجات  و  التنزهات  )تنظيم 

السياحية الجبلية و غيرها(.
املح6   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تورار  القر ة  دوار  بمزارع  الكائن 
 40000  - اكافاي  قيادة  و  جماعة 

مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ناجح عبد هللا : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : امر رسعيد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هللا  عبد  ناجح  السيد 
دوار عبدة السراغنة سعادة 40000 

مراكش املغرب.
السيد امر رسعيد عنوانه)ا( دوار 
السلطان الرقم 221 سعادة 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هللا  عبد  ناجح  السيد 
دوار عبدة السراغنة سعادة 40000 

مراكش املغرب
عنوانه)ا(  امر رسعيد  السيد 
دوار عبدة السراغنة سعادة 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134233.
954I

HYGIENE MAROC PERFORMANT

 HYGIENE MAROC
PERFORMANT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 HYGIENE MAROC
PERFORMANT

اقامة برج اور كة عمارة ب الرقم 2 
محاميد 9 ، 40000، مراكش املغرب

 HYGIENE MAROC
PERFORMANT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة برج 
اور كة عمارة ب الرقم 2 محاميد 9 

مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

123951
 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتماء  عند 
 HYGIENE MAROC  : تسميتها 

. PERFORMANT
التطهير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالعمليات امليكانيكية رو الكيميائية
تنظيف البنايات ) متاجر والشقق 

ادارات خاصة و عمومية ...(.
عنوان املقر االجتماعي : اقامة برج 
 9 محاميد   2 الرقم  ب  عمارة  اور كة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : وهيب  هاجر  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  وهيب  هاجر  السيدة 
اقامة الهناء م س 2 ر رقم 141 سيدي 
البيماء  الدار   40000 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وهيب  هاجر  السيدة 
اقامة الهناء م س 2 ر رقم 141 سيدي 
البيماء  الدار   40000 معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134212.
955I

فدكر د كونساي

ALAE BUILDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

فدكر د كونساي
81 زنقة يوسف بن تاشفين برشيد ، 

26100، برشيد املغرب
ALAE BUILDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
3 يساربرشيد - 26100 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
16311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALAE  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.BUILDING
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 13 شارع 
محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
برشيد   26100  - يساربرشيد   3

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوعلوة محمد : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  بوعلوة  السيد 
 26100 مفتاحة  تجزئة   14 زنقة   6

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  بوعلوة  السيد 
 26100 مفتاحة  تجزئة   14 زنقة   6

برشيد املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتار خ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 201.
956I

BUSINESS AUDITAX

 HASSANI & FILS
 PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

 HASSANI & FILS PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سجيلماسة اقامة موالي علي 

الشر ف رقم 62 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
125847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 HASSANI & FILS PROMOTION

. IMMOBILIERE
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري
اي نشاط تجاري او صناعي 

االيراد و التصدير
باالنشطة  تشاط  ك6  عموما  و   

اعاله.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
علي  موالي  اقامة  سجيلماسة 
طنجة   90000  -  62 رقم  الشر ف 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

300 حصة   : السيد حسني عبيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : العمري  نزهة  لال  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : امين  محمد  السيد حسني 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عبيد  حسني  السيد 
الشرف   9 رقم  رم6  فيال   1 رقم  زنقة 

90000 طنجة املغرب.
السيدة لال نزهة العمري عنوانه)ا( 
الشرف   9 رقم  رم6  فيال   1 رقم  زنقة 

90000 طنجة املغرب.
امين  محمد  حسني  السيد 
عنوانه)ا( زنقة رقم 1 فيال رم6 رقم 9 

الشرف 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عبيد  حسني  السيد 
الشرف   9 رقم  رم6  فيال   1 رقم  زنقة 

90000 طنجة املغرب
امين  محمد  حسني  السيد 
عنوانه)ا( زنقة رقم 1 فيال رم6 رقم 9 

الشرف 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252322.
957I

marrakech externalisation

Ô ryad
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
Ô ryad شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اسول 
، درب بلمحجوب رقم 3 ، مراكش 

مدينة - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
124027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ô ryad : اإلقتماء بمختصر تسميتها
*تشغي6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملؤسسات  الميافة  دور  وإدارة 

السياحية األخرى
*رنشطة خدمة الحراسة الخاصة 
املمتلكات  على  واإلشراف  الفاخرة 
املرموقة ، وال سيما خدمة الحراسة 
وتنظيم  الطهو  وفن  النق6  مجال  في 
وصول  وإدارة  الخاصة  األحداث 
املجاالت  وجميع  العمالء  ومغادرة 
واملالية  والتجار ة  الصناعية 
املعامالت  املنقولة  وغير  واملنقولة 
املتعلقة بشك6 مباشر رو غير مباشر 

بغرض الشركة.
*توظيف رو توفير جميع املوظفين
*إدارة العمليات التجار ة )تنظيم 
العروض والفعاليات والترفيه وما إلى 

ذلك( ؛
مجال  في  وخدمات  *استشارات 

الديكور والتصميم
*استيراد و تصدير

املعامالت  جميع   ، عام  *وبشك6 
املالية  واألوراق  والصناعية  التجار ة 
وجميع  املالية  واملعامالت  والعقارات 
الصلة  ذات  رو  اإلضافية  األنشطة 
األخرى املرتبطة بشك6 مباشر رو غير 
مباشر باألشياء املذكورة رعاله رو التي 
وتطو رها  تحقيقها  تعزز  رن  يحتم6 
، وكذلك ري مشاركة مباشرة رو غير 
األشكال  من  شك6  بأي  في   ، مباشرة 

لتحقيق  تسعى  التي  الشركات  في   ،
رغراض مماثلة رو ذات صلة.

عنوان املقر االجتماعي : حي اسول 
مراكش   ،  3 رقم  بلمحجوب  درب   ،

مدينة - 40000 مراكش املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة سارة مبروكي : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة سارة مبروكي : 100 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مبروكي  سارة  السيدة 
ا  عمارة  العنبر  مدخ6  سيتي  كولف 
الشتوي  الحي  بريستيجيا   3 رقم   5

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مبروكي  سارة  السيدة 
ا  عمارة  العنبر  مدخ6  سيتي  كولف 
الشتوي  الحي  بريستيجيا   3 رقم   5

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتار خ  بمراكش  التجار ة 

2022 تحت رقم 134271.
958I

SAMIR FIDUCIAIRE

NEW MEDIA PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC

 NEW MEDIA PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 واد ز ز، 
شقة 7، الطابق 3، اكدال، الرباط - 

10000 الرباط املغرب.
تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.156713
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحو 6  01 فبراير  املؤرخ في 
املقر االجتماعي الحالي للشركة من »4 
3، اكدال،  7، الطابق  واد ز ز، شقة 
إلى  الرباط املغرب«   10000  - الرباط 
»الشقة رقم 6، الطابق الثالث، زنقة 
 10000  - 3، حي حسان  الينبوع رقم 

الرباط املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   17 بتار خ  بالرباط  التجار ة 

2022 تحت رقم 1968.
959I

BRIQUETRIE TANGEROISE

BRIQUETRIE TANGEROISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRIQUETRIE TANGEROISE
16 شارع األنطاكي الطابق األول رقم 
15 بمكتب املراسلة »مغرب تنسيق« 
21 شارع الـمتنبـي، 90000، طنجة 

الـمغرب
 BRIQUETRIE TANGEROISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 شارع 
األنطاكي الطابق األول رقم 15 
طنجة - 90010 طنجة الـمغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125511
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BRIQUETRIE TANGEROISE
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلجـور بك6 رنواعه.
عنوان املقر االجتماعي : 16 شارع 
األنطاكي الطابق األول رقم 15 طنجة 

- 90010 طنجة الـمغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   330  : رربعين  ربيع  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة هدى اربعين : 330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 340  : بنمسعود  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رربعين  ربيع  السيد 
مرشان  الـمتحدة  الواليات  شارع   77

طنجة 90010 طنجة الـمغرب.
عنوانه)ا(  رربعين  هدى  السيدة 
مرشان  الـمتحدة  الواليات  شارع   77

طنجة 90010 طنجـة الـمغرب.
بنمسعود  فاطمة  السيدة 
الواليات  شارع   77 عنوانه)ا( 
 90010 طنجة  مرشان  الـمتحدة 

طنجـة الـمغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اربعين  ربيع  السيد 
مرشان  الـمتحدة  الواليات  شارع   77

طنجة 90010 طنجـة املغرب
عنوانه)ا(  رربعين  هدى  السيدة 
مرشان  الـمتحدة  الواليات  شارع   77

طنجة 9010 طنجـة الـمغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 251958.
960I

JURISMAG SARL

JURISMAG SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

JURISMAG SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12، زنقة 
صبري بوجمعة، الطابق 1 رقم 6 - 

20000 الدار البيماء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.321271

الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 مارس   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املاكري  إلهام  )ة(  السيد  تفو ت 
100 حصة اجتماعية من رص6 100 
 Société EL حصة لفائدة السيد )ة( 
مارس   08 بتار خ   MAGUIRI SARL

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 819163.
961I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

JAWHARAT BM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
JAWHARAT BM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكازة بحي 
بنكيران تجزئة السعادة 4 الرقم 15 

- 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
12577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.JAWHARAT BM
غرض الشركة بإيجاز : مخبزة.

عنوان املقر االجتماعي : مكازة بحي 
بنكيران تجزئة السعادة 4 الرقم 15 - 

23000 بني مالل املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السلومي  الشرقي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشرقي السلومي عنوانه)ا( 
حي بنكيران تجزئة السعادة 4 الرقم 9 

23000 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشرقي السلومي عنوانه)ا( 
حي بنكيران تجزئة السعادة 4 الرقم 9 

23000 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتار خ 24 مارس 

2022 تحت رقم 308.
962I

CABINET BENISSA

YOUHIZAN TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses
 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger
Maroc

YOUHIZAN TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 زنقة 
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جامع بن ديبان - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك6 

الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. YOUHIZAN TRANS

النق6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري املحلي والدولي للبمائع

- استيراد و تصدير.
38 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

طنجة   90000  - ديبان  بن  جامع 

املغرب.

رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ربطوي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ربطوي  رشيد  السيد 

البرانص   5 رقم  عرضون  ابن  شارع 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ربطوي  رشيد  السيد 

البرانص   5 رقم  عرضون  ابن  شارع 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   23 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2722.

963I

CABINET BENISSA

HMIDOUCH TRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses
 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger
Maroc

HMIDOUCH TRA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 - 90000 
طنجة املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.91749
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
ح6  تقرر   2022 مارس   26 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 HMIDOUCH الوحيد  الشر ك 
درهم   100.000 ررسمالها  مبلغ   TRA
127 شارع  وعنوان مقرها اإلجتماعي 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 
 90000  -  15 رقم  الثالث  الظابق 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاط الشركة.
 127 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اقامة  البار  عبد  ابن  حافظ  شارع 
 15 رقم  الثالث  الظابق  االندلس 

طنجة 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  حميدوش  محمد  السيد)ة( 
ابن  حافظ  شارع   127 عنوانه)ا( 
الظابق  االندلس  اقامة  البار  عبد 
الثالث رقم 15 90000 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   09 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2232.
964I

CABINET BENISSA

HATI PARFUMERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح6 شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses
 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger
Maroc

HATI PARFUMERIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 - 90000 
طنجة املغرب.

ح6 شركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.94741
الوحيد  الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 مارس   26 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ح6 
 HATI الوحيد  الشر ك  ذات 
ررسمالها  مبلغ   PARFUMERIE
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي 127 شارع حافظ ابن عبد 
الثالث  الظابق  االندلس  اقامة  البار 
املغرب  طنجة   90000  -  15 رقم 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 
 90000  -  15 رقم  الثالث  الظابق 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  الكروج  محمد  السيد)ة( 
ابن  حافظ  شارع   127 عنوانه)ا( 
الظابق  االندلس  اقامة  البار  عبد 
الثالث رقم 15 90000 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح6  و  املخابرة  مح6  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   09 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 2233.

965I

LMT AUDITING

SANCY51
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
SANCY51 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد3، الطابق5 
الرقم22, - 20000 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537903
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SANCY51
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق5  شهرزاد3،  إقامة  سمية، 
البيماء  الدار   20000  - الرقم22, 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ررسمال  مبلغ 

50.935.000 درهم، مقسم كالتالي:
 275050  : عليد  محمد  السيد   -
الفعلية  الشركة  حصص  من  حصة 

SANCY51 بقيمة 100 درهم.



6403 الجريدة الرسميةعدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) 

 46860  : عليد  مينة  السيدة 
الفعلية  الشركة  حصص  من  حصة 

SANCY51 بقيمة 100 درهم.
 46860  : عليد  زهرة  السيدة 
الفعلية  الشركة  حصص  من  حصة 

SANCY51 بقيمة 100 درهم.
 46860  : عليد  نعيمة  السيدة 
الفعلية  الشركة  حصص  من  حصة 

SANCY51 بقيمة 100 درهم.
 46860  : عليد  لطيفة  السيدة 
الفعلية  الشركة  حصص  من  حصة 

SANCY51 بقيمة 100 درهم.
 46860  : عليد  خديجة  السيدة 
الفعلية  الشركة  حصص  من  حصة 

SANCY51 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عليد  محمد  السيد 
زنقة  تمديد  الولفة  تجزئة   62
الدار   20000 الولفة   2 103الطابق 

البيماء املغرب .
عنوانه)ا(  عليد  مينة  السيدة 
 61 رقم   98 زنقة  العطاو ين  درب 
20000 الدار البيماء  الحي الحسني 

املغرب .
السيدة زهرة عليد عنوانه)ا( درب 
الوردة زنقة 12 رقم 31 الحي الحسني 

20000 الدار البيماء املغرب .
عنوانه)ا(  عليد  نعيمة  السيدة 
زنقة  تمديد  الولفة  تجزئة   62
الدار   20000 الولفة   2 103الطابق 

البيماء املغرب .
عنوانه)ا(  عليد  لطيفة  السيدة 
 54 رقم   4 زنقة  الخير  سعد  تجزئة 
الطابق 3 الحي الحسني 20000 الدار 

البيماء املغرب .
عنوانه)ا(  عليد  خديجة  السيدة 
 61 رقم   98 زنقة  العطاو ين  درب 
20000 الدار البيماء  الحي الحسني 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 62 السيد محمد عليد عنوانه)ا( 
تجزئة الولفة تمديد زنقة 103الطابق 
2 الولفة 2000 الدار البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 819103.
966I

LMT AUDITING

MARKRAFT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
MARKRAFT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد3، الطابق5 
الرقم22, - 20000 الدار البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
537423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر ك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 
الشر ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MARKRAFT
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
مواد التغذية العامة وجميع املنتجات 
واملواد والتور دات من جميع األنواع.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق5  شهرزاد3،  إقامة  سمية، 
البيماء  الدار   20000  - الرقم22, 

املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : البوعناني  مصطفى  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البوعناني  مصطفى  السيد 
 17 الرقم  الز تون  تجزئة  عنوانه)ا( 

جنان االن 0000 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوعناني  مصطفى  السيد 
 17 الرقم  الز تون  تجزئة  عنوانه)ا( 

جنان االن 0000 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818591.
967I

LMT AUDITING

 BEL BUSINESS 
 DEVELOPEMENT AGENCY

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

 BEL BUSINESS 
 DEVELOPEMENT AGENCY

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امتداد 
 2GH7E11 A212 - ر اض االلفة

20000 الدار البيماء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 
.476161

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 فبراير   22 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( وطاح 

كر مة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 818949.
968I

INFOPLUME

 UNITEK SYSTEMS AND
SOLUTION SARL
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

 UNITEK SYSTEMS AND

SOLUTION SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجمع 
ر اض طنجة جزناية شطر ب 

مجموعة 7 شقة رقم 14 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.95855

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

جميع  ريمن  الغر ب  السيد  تفو ت 

حصصه في الشركة املمثلة في 2500 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

الدي  عمر  البتيوت  السيد  لفائدة 

بما  للشركة  الوحيد  الشر ك  رصنح 

 100 بقيمة  حصة   5000 مجموعه 

درهم للحصة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الغر ب  السيد  استقالة  مايلي: قبول 

ريمن من تسيير الشركة ، و تعو مه 

الجديد  املسير  و  الوحيد  بالشر ك 

السيد البتيوت عمر .

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الوحيد  باألمماء  مقيدة  الشركة 

البتيوت  الوحيد  الشر ك  و  للمسير 

عمر

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

القانوني  للشك6  التلقائى  التغيير 

مسؤولية  دات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  دات  شركة  الى  محدودة 

محدودة و الشر ك الوحيد.
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قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
انشاء قانون رسا�سي جديد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :7  6- رقم  بند 
في  منحصر  الشركة  ررسمال  مايلي: 
 5000 الى  مقسم  درهم   500000
في  للحصة  درهم   100 نقيمة  حصة 

ملكية السيد البتيوي عمر
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
للشر ك  الشركة موك6  تسيير  مايلي: 

الوحيد السيد البتيوت عمر
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
باألمماء  مقيدة  الشركة  مايلي: 
الوحيد  الشر ك  و  للمسير  الوحيد 

السيد البتيوت عمر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252210-2702.
969I

» JNC IMMOBLIER « ج ن س ايموبلي

ج ن س ايموبلي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 JNC « ج ن س ايموبلي
» IMMOBLIER

10، زنقة الحر ة الطابق 3 الشقة 5 
، 20120، الدار البيماء املغرب

ج ن س ايموبلي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10، زنقة 
الحر ة الطابق 3 الشقة 5 - 20120 

الدار البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

537881
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : ج ن س 

ايموبلي.

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  وتأجير  وبيع  وحيازة  وتشغي6 
 ، املنقولة  وغير  املنقولة  املمتلكات 
املباني  واستمالكات  رقسام  وجميع 
جميع  تشييد  وكذلك   ، املذكورة 
اإلنشاءات بموجب عقد إيجار كتابي.
التطو ر  عمليات  جميع   -
والتقسيم العقاري في إطار النصوص 
والقوانين املعمول بها بشأن العقارات 

رو التنمية الصناعية.
املباني  رو  األرا�سي  جميع  حيازة   -
 ، املباني  جميع  وهدم   ، املبنية 
وإنشاء   ، املذكورة  األرا�سي  وتقسيم 
مباٍن جديدة قب6 نقلها ، لالستخدام 

السكني املنهي رو اإلداري للتأجير.
األخرى  الهياك6  جميع  إنشاء   -
غير  رو  املباشرة  املشاركة  وكذلك 
املباشرة في األنشطة املماثلة األخرى.

استغالل ري براءة اختراع رو عالمة 
تجار ة رو ترخيص رو عملية تعليمية 

رو عملية تعليمية رخرى.
قب6  من  على حصة  االستحواذ   -
رو  عم6  ري  في  وسيلة  بأي  الشركة 

شركة تنشأ الحًقا.
- التجارة. .

عنوان املقر االجتماعي : 10، زنقة 
 20120 - 5 3 الشقة  الحر ة الطابق 

الدار البيماء املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد فداني : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : اعقيرة  السعدية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فداني  محمد  السيد 
الدار البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب.
اعقيرة  السعدية  السيدة 
عنوانه)ا( الدار البيماء 20000 الدار 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فداني  محمد  السيد 
الدار البيماء 20000 الدار البيماء 

املغرب
اعقيرة  السعدية  السيدة 
عنوانه)ا( الدار البيماء 20000 الدار 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

مارس 2022 تحت رقم 819024.
970I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

RAMICARDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC
RAMICARDI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاو ة 

زنقة فارسوفي و 10 زنقة اوسترالي - 
20000 الرباط املغرب.

تحو 6 املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 10 ركتوبر 2017 تم تحو 6 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة   10 و  فارسوفي  زنقة  »زاو ة 
اوسترالي - 20000 الرباط املغرب« إلى 
»شارع بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 
الرقم  األول  الطابق   II املشرق  إقامة 

3 - 20000 الدار البيماء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتار خ  البيماء  بالدار  التجار ة 

ربر 6 2018 تحت رقم 00662549.
971I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ORANUS ALUMINIUM
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
ORANUS ALUMINIUM »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طنجة 

مجمع مسنانة بلوك 1 متجر رضا 1 
رقم 1 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.22749
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد ريت عالل عمر ينق6 بموجب 
إليه  املحول  إلى  الفعلية  الممانات 
سهم   )400( رربعمائة  يقب6  الذي 
رضوان  عالل  ريت  السيد  لصالح 
التابعة له في الشركة املعروفة باسم 

 ORANUS ALUMINIUM
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحو 6 املقر الرئي�سي إلى طنجة قطعة 
منطقة صناعية جزناية ر قطعة 500 

طابق األر�سي
وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 6و  رقم  بند 
رضوان  عالل  ريت  لسيد  مايلي: 

1.000حصة إجتماعية
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
منطقة  قطعة  طنجة  الرئي�سي  املقر 
طابق   500 قطعة  ر  جزناية  صناعية 

األر�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252318.
972I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE ATLASTRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف6 التصفية

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب
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STE ATLASTRAV SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
محمد الخامس سيكتور 09 رقم 

313 - 52250 كلميمة املغرب.
قف6 التصفية

رقم التقييد في السج6 التجاري : 
.2012/9313

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ح6  تقرر   2016 مارس   14 في  املؤرخ 
STE ATLASTRAV SARL شركة ذات 
ررسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الخامس  محمد  شارع  اإلجتماعي 
 52250  -  313 رقم   09 سيكتور 

كلميمة املغرب نتيجة الالفالس.
و عين:

و  الرداني  ابراهيم  السيد)ة( 
 52250 كلميمة  قصر  عنوانه)ا( 
كلميمة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2016 مارس   14 بتار خ 
رقم   09 سيكتور  الخامس  محمد 

313 - 52250 كلميمة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتار خ 10 يناير 

2017 تحت رقم 12/2017.
973I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 ADVANCED TRANSPORT «
 SOLUTIONS LOGISTICS

S.A.R.L » ATSL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 ADVANCED TRANSPORT «

 SOLUTIONS LOGISTICS S.A.R.L
ATSL « شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة ، 

47 ، شارع الحسن الثاني ، الطابق 2 

رقم 5. - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج6 التجاري : 

125831
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك6 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 ADVANCED TRANSPORT
 SOLUTIONS LOGISTICS S.A.R.L

. » ATSL
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
- اساسا: نق6 البمائع

املحلي  للنق6  العام  املقاول   -
بالشاحنات  يتعلق  فيما  والدولي 
الشاحنات والسفن  والسفن وشحن 
بشك6  بها  املتعلقة  العمليات  وكافة 

مباشر رو غير مباشر.
- النق6 البري واللوجستي والتقني 

والبحري
- وكي6 شحن.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   -
جميع املركبات البرية للنق6 الدولي رو 

البري رو غيره من وسائ6 املواصالت.
البمائع  نق6  عمليات  جميع   -

واألشخاص.
- العبور الجمركي.

والتجارة  والتصدير  االستيراد   -
بشك6 عام للمنتجات من ري نوع.

ري  في  وسيلة  بأي  املشاركة   -
سيتم  رو  إنشاؤها  تم  شركات 
مرتبطة  تكون  قد  والتي   ، إنشاؤها 
بهدف الشركة ، وال سيما عن طر ق 
ومساهمات   ، الجديدة  الشركات 

الرعاية.
العمليات  جميع   ، عام  بشك6   -
رو  املالية  رو  التجار ة  رو  الصناعية 
بشك6  املتعلقة  العقار ة  رو  املنقولة 
باألنشطة  مباشر  غير  رو  مباشر 
املذكورة رعاله رو التي من املحتم6 رن 

تعزز تطو ر الشركة..
 ، : طنجة  االجتماعي  املقر  عنوان 
47 ، شارع الحسن الثاني ، الطابق 2 

رقم 5. - 90000 طنجة املغرب.
رجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 الشركة:  ررسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد رهرام محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : رضا  رهرام  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رضا  رهرام  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  رهرام  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رضا  رهرام  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  محمد  رهرام  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252285.
974I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

BINDIZ TRANS
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
BINDIZ TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طنجة ، 

13 شارع ابن ز دون - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج6 التجاري: 

.77147
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

حميد  الحمدي  السيد  يقوم  مايلي: 

بالتحو 6 والنق6 بموجب الممانات 

يقب6  الذي  إليه  املنقول  إلى  الفعلية 

خمسمائة )500( سهم لصالح السيد 

ز زح سعيد ، والسيد الشرابي هشام 

الممانات  بموجب  و نقلون  ينقلون 

قبلت  الذي  إليه  املنقول  إلى  الفعلية 

خمسمائة )500( سهم لصالح السيد 

الشركة  في  ملكهم   ، سعيد  ز زح 

 BINDIZ TRANS  * باسم  املعروفة 

.* SARL

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  هشام  الشرابي  السيد  استقالة 

منصبه كمدير للشركة ومنحهم إبراء 

وتعيين  إلدارته  ونهائية  كاملة  ذمة 

الشر ك اإلداري الوحيد السيد ز زح 

سعيد

وتبعا لذلك تم تعدي6 مقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :7 6و  رقم  بند 

سعيد  ز زح  السيد  مايلي:  على 

1.000حصة إجتماعية

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مسير  سعيد  ز زح  السيد  مايلي: 

الوحيد لشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252171.

975I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

SOMAVIAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
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SOMAVIAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي املنطقة 

الصناعية طر ق تطوان ممر 3 

قطعة 83. - 90000 طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.16715

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2021 نونبر   29 في  املؤرخ 

على  »شطب  من  الشركة  نشاط 

»التأجير  إلى  لشركة«  الكلي  النشاط 

الحصري ملمتلكاتها غير املنقولة.«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   24 بتار خ  بطنجة  التجار ة 

2022 تحت رقم 252256.

976I

ديوان موثق

S2A confection
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ديوان موثق

شارع الجيش امللكي تجزئة وليلي 

مكاتب الفتح الطابق 2 الشقة 9 ، 

30000، فاس املغرب

S2A confection شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي صفرو 

القطعة 17 الحي الصناعي - 30000 

صفرو املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج6 التجاري 

.333

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2022 مارس   24 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( جر فة 

سعيد كمسير وحيد 

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   25 بتار خ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 210.

977I

ديوان موثق

S2A confection
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ديوان موثق

شارع الجيش امللكي تجزئة وليلي 

مكاتب الفتح الطابق 2 الشقة 9 ، 

30000، فاس املغرب

S2A confection شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي صفرو 

القطعة 17 الحي الصناعي - 30000 

صفرو املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج6 التجاري 

.333

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2022 مارس   24 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( جر فة 

سعيد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   25 بتار خ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 210.

978I
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املحكمة التجارية بفاس
مصايد كاب دولو

نشر األمر القا�سي باملصادقة على 

مشروع التوزيع تطبيقا ملقتميات 

املادة 668 من مدونة التجارة

يعلن السيد رئيس كتابة المبط 

باملحكمة التجار ة بفاس رنه :

صدر   2022 مارس   4 بتار خ 

املنتدب  القا�سي  السيد  عن  رمر 

رقم  تحت  بفاس  التجار ة  باملحكمة 

 2022/8304/29 رقم  امللف  في   30

ق�سى باملصادقة على مشروع التوزيع 

التصفية  سنديك  طرف  من  املقترح 

كاب  »مصايد  لشركة  القمائية 

دولو« ورن األمر املذكور رعاله مودع 

بكتابة المبط وبأن من حق األطراف 

املعنية الطعن فيه باالستئناف داخ6 

رج6 15 يوم من تار خ النشر.

عن رئيس كتابة المبط

56

املحكمة التجار ة بفاس

شركة مينوماي

نشر األمر القا�سي باملصادقة على 

مشروع التوزيع تطبيقا ملقتميات 

املادة 668 من مدونة التجارة

يعلن السيد رئيس كتابة المبط 

باملحكمة التجار ة بفاس رنه :

صدر   2022 مارس   4 بتار خ 

املنتدب  القا�سي  السيد  عن  رمر 

رقم  تحت  بفاس  التجار ة  باملحكمة 

 2022/8304/32 رقم  امللف  في   31

ق�سى باملصادقة على مشروع التوزيع 

التصفية  سنديك  طرف  من  املقترح 

ورن  »مينوماي«  لشركة  القمائية 

بكتابة  مودع  رعاله  املذكور  األمر 

األطراف  حق  من  وبأن  المبط 

املعنية الطعن فيه باالستئناف داخ6 

رج6 15 يوم من تار خ النشر.

عن رئيس كتابة المبط

57

املحكمة التجار ة بفاس
مصلحة السج6 التجاري

إشهار عقد بيع رص6 تجاري

ملف بيع رقم : 2022/05

حساب خاص : 4065

)ذ.فؤاد  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بفاس  مؤرخ  بفاس(  موثق  بنسودة 

فبراير  و7   2021 ديسمبر   6 بتار خ 

2022 ومسج6 بفاس بتار خ 7 فبراير 

.2022

التلمساني  الغماري  السيد  باع 
 C16598 يونس، رقم بطاقته الوطنية

الساكن بفاس 10، شارع عبد الرحيم 
الغماري  السيد  بدر،  حي  السقاط 
التلمساني مهدي، رقم بطاقته الوطنية 

CD94185 الساكن بفاس، إقامة بدر، 

شقة 12، شارع عبد الرحيم السقاط، 

 ،CEMAFES حي بدر، نيابة عن شركة

بمقت�سى الصالحيات املخولة لهما  لهذا 

الغرض بالنظام األسا�سي للسيد شامي 
 C66929 خالد، رقم بطاقته الوطنية

والساكن بفاس، إقامة الهدى رقم 16 
السياب، شارع عالل  بدر شاكر  زنقة 

بن عبد هللا م.ج والسيد ايت واعثمان 
 C144134 عمار، رقم بطاقته الوطنية

الكرامة،  شارع  بفاس،  والساكن 
.1 الزهور   ،12 رقم  كونكري،  زنقة 

بفاس،  املستغ6  التجاري  األص6 

58 شارع الزرقطوني، اطلس واملسج6 

رقم  تحت  بفاس  التجاري  بالسج6 

درهم   600.000 قدره  بثمن   16609

حسب الشروط املنصوص عليها بعقد 

البيع.

وتقب6 التعرضات بكتابة المبط 

باملحكمة التجار ة بفاس داخ6 رج6 

يوما   )15( عشر  خمسة  يتعدى  ال 

ابتداءمن النشرة الثانية.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة المبط

سعيد ابن سليمان

27 مكرر

املحكمة التجار ة بفاس
مصلحة السج6 التجاري

إشهار عقد تفو ت رص6 تجاري
ملف بيع رقم : 2022/06

حساب خاص : 4069
)ذة.ام6  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بفاس  مؤرخ  بفاس(  موثق  مشواط 
ومسج6   2022 فبراير  و9   3 بتار خ 

بفاس بتار خ 9 فبراير 2022.
فوت السيد النكادي محمد، رقم 
الساكن   C957291 الوطنية  بطاقته 
الطيب،  لوالد  يوسف  اوالد  بفاس 
بطاقتها  للسيدة عائشة هروش، رقم 
والساكنة   Z142997 الوطنية 
البرج  حي   9 بلوك   125 رقم  بصفرو 
رباط الخير، األص6 التجاري املستغ6 
بفاس، طر ق صفرو الزهور 1، شارع 
واملسج6   205 رقم  رشيد  موالي 
رقم  تحت  بفاس  التجاري  بالسج6 
درهم   600.000 قدره  بثمن   71326
عليها  املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد التفو ت.
وتقب6 التعرضات بكتابة المبط 
باملحكمة التجار ة بفاس داخ6 رج6 
يوما   )15( عشر  خمسة  يتعدى  ال 

ابتداءا من النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة المبط

سعيد ابن سليمان

28 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
تحو 6 شخص طبيعي إلى شخص 

معنوي
ملف رقم : 2022/7

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
18 فبراير 2022 تم تحو 6 الشخص 
بوعبيد،  الدين  نور  محمد  الذاتي 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
بالسج6  واملسجلة   D89372 رقم 
التجاري تحت رقم 16679 إلى شخص 
 PHARMACIE DE معنوي تحت اسم

شركة   L’ATLAS SBATA SARL AU
 173 في طور التأسيس الكائن مقرها 
شارع عبد الكر م الخطابي، مكناس.

التجاري  األص6  تقييم  تم  وقد 
بقيمة 1900000 درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 
باملحكمة  المبط  بكتابة  توضع  رن 
التجار ة بمكناس داخ6 رج6 خمسة 
صدور  تار خ  من  يوما   )15( عشر 

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

192 مكرر

املحكمة التجار ة بمكناس

إعالن هبة ألص6 تجاري
ملف رقم : 2022/5

من  محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بمكناس  افران  رشيد  املوثق  طرف 

بتار خ 10 يناير 2021.
وهب ك6 من :

الحاملة  عدي،  فاطمة  السيدة 
رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 
D397643، الكائنة بمكناس 5، درب 

لفقيه لعميري، سباتة ؛
اكعبون،  املولى  عبد  السيد 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
األول  الفوج  والكائن   G90037 رقم 
املسلحة  للقوات  الحامية  لدعم 

امللكية تطوان ؛
الحاملة  اكعبون،  مار ا  السيدة 
رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 
 C787925 الكائنة بفاس، حي الوحدة، 

رقم 906، بنسودة ؛
لبطاقة  الحاملة  عائشة،  السيدة 
 D359295 رقم  الوطنية  التعر ف 
تجزئة  بالقنيطرة،  والكائنة 

االسماعيلية، رقم 597 ؛
السيدة فاطمة اكعبون، الحاملة 
رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 
ثكنة  بجعد،  ب  والكائنة   D399356

الدرك امللكي بني باطو ؛

 II.  -  إعالنات قضائية
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اكعبون،  الوهاب  عبد  السيد 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
بالقنيطرة،  والكائن   G2493 رقم 

821 بير رامي ؛

املسج6  التجاري  األص6  جميع 

تحت  بمكناس  التجاري  السج6  في 

 ،90958  ،90956  ،90954 رعداد 

شارع   5 ب  الكائن   90962  ،90960

الحسن الثاني، مكناس.

وبمقت�سى عقد توثيقي محرر من 

بمكناس  افزان  رشيد  املوثق  طرف 

بتار خ 10 يناير 2021.

اكعبون،  محمد  السيد  وهب 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
 92 بمكناس  الكائن   G2439 رقم 

املنصور للسيد عبد الوهاب اكعبون، 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
رقم G2493 والكائن بالقنيطرة 821 

بير رامي.

املسج6  التجاري  األص6  جميع 

تحت  بمكناس  التجاري  السج6  في 

 ،90958  ،90956  ،90954 رعداد 

شارع   5 ب  الكائن   90962  ،90960

الحسن الثاني، مكناس.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  المبط  بكتابة  توضع  رن 

التجار ة بمكناس داخ6 رج6 خمسة 
صدور  تار خ  من  يوما   )15( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

193 مكرر

املحكمة التجار ة بمكناس

إعالن تحو 6 شخص طبيعي إلى 
شخص معنوي

ملف رقم : 2022/6

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

18 فبراير 2022 تم تحو 6 الشخص 
الذاتي سناء زحنوني، الحاملة لبطاقة 

 D406641 رقم  الوطنية  التعر ف 

تحت  التجاري  بالسج6  واملسجلة 
معنوي  شخص  إلى   60024 رقم 

 PHARMACIE RIAD اسم  تحت 

في  شركة   OUISLANE SARL AU

طور التأسيس الكائن مقرها الطابق 
جابر  برنامج  إقامة   ،5 رقم  األر�سي، 

ويسالن، مكناس.
التجاري  األص6  تقييم  تم  وقد 

بقيمة 2700000 درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  المبط  بكتابة  توضع  رن 

التجار ة بمكناس داخ6 رج6 خمسة 
صدور  تار خ  من  يوما   )15( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

194 مكرر

املحكمة التجار ة بمكناس
بيع رص6 تجاري

ملف رقم : 2022/08

حساب : 2345

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  الصنهاجي،  زهور  األستاذة 

نوفمبر   17 بتار خ   بمكناس 

السيد  باع   2021 ديسمبر  و31 

رقم  بمكناس  الساكن  حجو،  حميد 

توسيع سيدي سعيد،  السالم   ،229

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
يوسف  للسيد   D51358 رقم 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  مبتكير، 

جميع   D626193 رقم  الوطنية 

عن  عبارة  هو  الذي  التجاري  األص6 

ديور   19 بمكناس  الكائن  ميكانيكي، 

بالسج6  املسج6  حميد،  الحاج 

التجار ة  املحكمة  لدى  التجاري 

بثمن   21636 رقم  تحت  بمكناس 

قدره 102.500 درهم موزعة كاآلتي :

العناصر املعنو ة 10.000 درهم ؛

العناصر املادية 92.500 درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  المبط  بكتابة  توضع  رن 

 التجار ة بمكناس داخ6 رج6 15 يوما 

من تار خ صدور النشرة الثانية.

النشرة الثانية

47 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
مصلحة كتابة المبط

إعالن بتصفية الحسابات املتقادمة 

يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة 

بالرباط  التجار ة  باملحكمة  المبط 

 رنه بناء على ظهير 3 ربيع اآلخر 1355 

والفصلين   )1936 يونيو   23(

االلتزامات  قانون  من  و382   381

املالية  املبالغ  جميع  فإن  والعقود، 

الخصوصية  بالحسابات  املودعة 

واملتقادمة بم�سي 15 سنة عن تار خ 

رجر ت  إيداع  رو  صرف  عملية  آخر 

في  وتممينها  إحصاؤها  تم  قد  عليها 

منها  نسخة  بلغت  تفصيلية  قوائم 

املحكمة  لدى  العامة  النيابة  إلى 

مجموعها  واملبالغ  بالرباط  التجار ة 

729920.44 درهم.

سحب  في  الحق  له  من  ك6  وعلى 

رو استرجاع مبلغ من املبالغ السالفة 

كتابة  بمصلحة  يتص6  رن  الذكر 

بالرباط  التجار ة  باملحكمة  المبط 

ابتداء  رشهر  يتعدى ستة  ال  رج6  في 

األج6  مرور  وعند  النشر  تار خ  من 

في  املودعة  املبالغ  تصير  املذكور 

املتقادمة  الخصوصية  الحسابات 

وسيعم6  الدولة  لخز نة  كسبا 

طبقا  العامة  للخز نة  تحو لها  على 

للقانون.

رئيس مصلحة كتابة المبط

118

املحكمة التجار ة بالرباط

ملف رقم : 2022/18

حساب رقم : 4942

الطرف األول :

عبد الراشيد بوعودة، رقم بطاقة 

التعر ف الوطنية : M60453 مغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :

عبد الحميد العمراني، رقم بطاقة 

التعر ف الوطنية : A101844 مغربي 

الجنسية.

األص6 التجاري : ميكانيك.

 156 4 اضافي رقم  ام6   : العنوان 

املنصور  يعقوب  حي  املستقب6  شارع 

 : التجاري  السج6  رقم  الرباط. 

.37936

بمصلحة  التعرضات  وستقب6 

التجار ة  باملحكمة  التجاري  السج6 

 (15( عشر  غاية خمسة  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

رئيس مصلحة السج6 التجاري

4 مكرر

املحكمة التجار ة بالرباط

ملف رقم : 2022/20

حساب رقم : 4963

الطرف األول :

 ،KENZ PROFIL 6شركة كنز بروفي

الغرب،  زنقة   ،21 االجتماعي  مقرها 

 : القانوني  ممثلها  الرباط،  مابي6، 

التعر ف  سمية اقشمار، رقم بطاقة 

.A290025 الوطنية

الطرف الثاني :

 ،ANIMAXION شركة انيماكسيون

مجموعة   170 االجتماعي  مقرها 

العهد، حي النهمة 1، الرباط، ممثلها 

القانوني : وسيلة التيال، رقم بطاقة 

.AB198942 التعر ف الوطنية

األشغال  شركة   : التجاري  األص6 

العامة.

الغرب،  زنقة   ،21  : العنوان 

مابي6، الرباط.

رقم السج6 التجاري : 59341.

بمصلحة  التعرضات  وستقب6 

التجار ة  باملحكمة  التجاري  السج6 

 (15( عشر  غاية خمسة  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

رئيس مصلحة السج6 التجاري

120 مكرر
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املحكمة التجار ة بالرباط

ملف رقم : 2022/14

حساب رقم : 4891

فاطمة  العراقي   : األول  الطرف 

الزهراء رقم بطاقة التعر ف الوطنية 

: A341473 مغربي الجنسية الطرف 

 STE PHARMACIE DU  : الثاني 

القانوني  مسيرها   HAUT SOUISSI

العراقي فاطمة الزهراء.

األص6 التجاري : صيدلية.

سوي�سي  اعمارة  تجزئة   : العنوان 

الرباط.

رقم السج6 التجاري : 91150.

بمصلحة  التعرضات  وستقب6 

التجار ة  باملحكمة  التجاري  السج6 

 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة السج6 التجاري

65 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف إجراءات : رقم 2021/17/6

شركة تافياللت للتأمينات

مكتب التصفية والتسو ة القمائية

إشعار

شركة إسكان لوبروكري ش.م.م. في 

شخص ممثلها القانوني

بتار خ  الصادر  الحكم  بمقت�سى 

رقم  امللف  في   2021 يوليو  فاتح 

املحكمة  قمت   2021/8319/03

مسطرة  بفتح  بطنجة  التجار ة 

إسكان  لشركة  القمائية  التصفية 

لوبروكري ش.م.م.

إن القا�سي املنتدب يشعركم بأنه 

بكتابة  الديون  قائمة  إيداع  تم  قد 

السيد  السنديك  طرف  من  المبط 

إشارة  رهن  لتكون  بورباع  رحمد 

تطبيقا  وذلك  عليها  لالطالع  الدائنين 

للمادة 698 من م.ت.

عن رئيس كتابة المبط

54

املحكمة التجار ة بطنجة

مكتب التصفية والتسو ة القمائية

إشعار

شركة كو إم كوسيرفيس ماروك 

ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني

الصادر  الحكم  بمقت�سى 

امللف  في   2022 مارس   10 بتار خ 

الحكم  رقم   2022/8319/13 رقم 

التجار ة  املحكمة  قمت   2022/10

الحسن  السيد  بتعيين  بطنجة 

السيد  من  بدال  سنديكا  مسكين 

موضوع  امللف  في  العزوزي  عزالدين 

إم  كو  لشركة  اإلنقاذ  مسطرة 

كوسيرفيس ماروك ش.م.م.

عن رئيس كتابة المبط

55

املحكمة التجار ة بطنجة

ملف تفو ت رص6 تجاري عن طر ق 
الهبة

ملف رقم : 2022/19

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجار ة  باملحكمة  المبط 

رنه بمقت�سى عقد عدلي مؤرخ بتار خ 

إصالحي  وبملحق   ،2020 ركتوبر   6

بتار خ 11 مارس 2022، وهب السيد 

بطنجة  الساكن  اإلدري�سي  املهدي 

تجزئة كولورادو رقم 31 شارع سيدي 

التعر ف  لبطاقة  والحام6  اعمر 

واملسج6   K331 رقم  الوطنية 

رقم  تحت  بطنجة  التجاري  بالسج6 

التجاري  األص6  مجموع   ،2552

رقم  املكسيك  شارع  بطنجة  الواقع 

الحميد  عبد  السيد  لفائدة   ،28

التعر ف  لبطاقة  الحام6  اإلدري�سي 

وحددت   K242993 رقم  الوطنية 

الهبة  موضوع  التجاري  األص6  قيمة 

 1.000.000 قدره  إجمالي  مبلغ  في 

درهم.

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  المبط  بكتابة  تفدم 
15 يوما ابتداء من تار خ  داخ6 رج6 
وما   84 للفص6  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
النشرة األولى

اإلمماء : عن رئيس كتابة المبط

خديجة فراجي

196 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفو ت رص6 تجاري عن طر ق 

البيع
ملف رقم : 2022/18

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجار ة  باملحكمة  المبط 
مؤرخ موثق  عقد  بمقت�سى   رنه 
السيد  باع   ،2022 فبراير   23 ب   
بطنجة  الساكن  سوادي  الحسن 
 343 عمارة   35 مجموعة  العرفان 
لبطاقة  والحام6   54 رقم   1 الطابق 
 M275291 رقم  الوطنية  التعر ف 
بطنجة  التجاري  بالسج6  واملسج6 
في  عنه  تنوب   ،94920 رقم  تحت 
الراجي  خديجة  السيدة  زوجته  ذلك 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحاملة 
وكالة  بمقت�سى   BK323453 رقم 
فبراير  فاتح  بتار خ  مؤرخة  خاصة 
2022، مجموع األص6 التجاري الكائن 
 341 عمارة  العرفان  مجمع  بطنجة 
 13 رقم  ب   35 السكنية  املجموعة 
الطابق األر�سي، لفائدة السيد حسن 
التعر ف  لبطاقة  الحام6  الشبهي 
وحددت   ،GA48168 رقم  الوطنية 
البيع  موضوع  التجاري  األص6  قيمة 
في مبلغ  إجمالي قدره 200.000 درهم.
التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  المبط  بكتابة  تقدم 
15 يوما ابتداء من تار خ  داخ6 رج6 
84 للفص6  طبقا  الثاني   النشر 

 وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
اإلمماء : عن رئيس كتابة المبط

كمال معطاكة

48 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

رقم 2021/8302/103
شركة تافياللت للتأمينات

حساب رقم : 2021-96
إشعار

 28 رقم  الحكم  بمقت�سى 
 2022 مارس   8 بتار خ  الصادر 
رقم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة  قمت   2021/8302/103

التجار ة بأكادير.
القمائية  التسو ة  مسطرة  بفتح 
للتأمينات«  »تافياللت  في حق شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 110 برقم  االجتماعي  مقرها  الكائن 
الداخلة  حي  األول  الحسن  شارع 
التجاري  السج6  في  واملقيدة  ركادير، 
باملحكمة التجار ة بأكادير تحت رقم 

24653 تحليلي.
الدفع  عن  التوقف  فترة  بتحديد 
السابقة   )18( شهرا  عشر  ثمانية  في 

عن صدور هذا الحكم.
ادحمو  مصطفى  السيد  بتعيين 
را�سي  عمر  والسيد  منتدبا  قاضيا 

نائبا له.
ادحلي  الحسين  السيد  بتعيين 
مراقبة  في  مهمته  وتحديد  سنديكا 
بإعداد  تكليفه  مع  التسيير  عمليات 
املالية  املوازنة  حول  مفص6  تقر ر 
للمقاولة،  واالقتصادية واالجتماعية 
لوضعيتها  املناسب  الح6  واقتراح 
تار خ  من  رشهر  رربعة  رج6  داخ6 

صدور هذا الحكم.
املعج6  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانون.
غرفة  لجلسة  امللف  بإدراج 
مع   2022 يوليو   5 ليوم  املشورة 
تقر ره على  السنديك بعرض  تكليف 
قب6  املنتدب  القا�سي  السيد  رنظار 

موعد الجلسة.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 
بعنوانه  للسنديك  بديونهم  التصر ح 
شارع  الكائن  ادحلي  الحسين   : اآلتي 
ايليغ  دار  عمارة  اسماعي6  موالي 
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ركادير،   314 رقم  الثالث  الطابق 

ضمن قائمة تتممن املبالغ املطلوبة 

رج6  داخ6  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

اإلشعار  هذا  نشر  تار خ  من  شهر ن 

بالجر دة الرسمية طبقا للمواد 584، 

719، 720 و 721 من مدونة التجارة 

بالنسبة  شهر ن  األج6  هذا  و مدد 

اململكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

بوجمري الحسين

50

املحكمة التجار ة بأكادير

ملف معالجة صعوبات املقاولة
رقم 2021/8302/116

شركة دار الصحراء

حساب رقم : 2021-102

إشعار

 35 رقم  الحكم  بمقت�سى 

 2022 مارس   8 بتار خ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قمت   2021/8302/116

التجار ة بأكادير.

القمائية  التسو ة  مسطرة  بفتح 

 DAR الصحراء«  »دار  في حق شركة 

SAHARA شركة مساهمة في شخص 

الصفة  بهذه  الكائن  القانون  ممثلها 

غشت   20 بشارع  االجتماعي  بمقرها 

في  املسجلة  ركادير،  تكاديرت  مركب 

التجار ة  باملحكمة  التجاري  السج6 

بأكادير تحت رقم 597 تحليلي.

الدفع  عن  التوقف  فترة  بتحديد 

السابقة   )18( شهرا  عشر  ثمانية  في 

عن صدور هذا الحكم.

شبو  املهدي  األستاذ  بتعيين 

جمال  والسيد  منتدبا،  قاضيا 

متشوق نائبا له.

االجي  الرزاق  عبد  السيد  بتعيين 

مراقبة  في  مهمته  وتحديد  سنديكا، 

بإعداد  تكليفه  مع  التسيير  رعمال 

املالية  املوازنة  حول  مفص6  تقر ر 

للمقاولة،  واالقتصادية واالجتماعية 

لوضعيتها  املناسب  الح6  واقتراح 

تار خ  من  رشهر  رربعة  رج6  داخ6 

صدور هذا الحكم.

املعج6  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانون.

غرفة  لجلسة  امللف  بإدراج 

مع   2022 ماي   31 ليوم  املشورة 

تقر ره على  السنديك بعرض  تكليف 

موعد  قب6  املنتدب  القا�سي  رنظار 

الجلسة.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

عبد  للسنديك  بديونهم  التصر ح 

رم6  بعمارة  الكائن  االجي  الرزاق 

الحسن  محج  الثالث  الطابق  سوس 

قائمة  ضمن  ؛  ركادير  املسيرة  األول 

مرفقة  املطلوبة  املبالغ  تتممن 

شهر ن  رج6  داخ6  وذلك  بالوثائق 

من تار خ نشر هذا اإلشعار بالجر دة 

 ،719  ،584 للمواد  طبقا  الرسمية 

720 و 721 من مدونة التجارة و مدد 

للدائنين  بالنسبة  شهر ن  األج6  هذا 

القاطنين خارج اململكة املغربية.

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

بوجمري الحسين

51

املحكمة التجار ة بأكادير

ملف معالجة صعوبات املقاولة
رقم 2021/8302/33

STE IKHWA TRANS

حساب رقم : 2021-113

إشعار

 31 رقم  الحكم  بمقت�سى 

 2022 مارس   8 بتار خ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قمت   2021/8302/33

التجار ة بأكادير.

القمائية  التسو ة  مسطرة  بفتح 

في حق شركة »إخوة ترانس« ش.م.م. 

ذات  شركة   STE IKHWA TRANS

مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 

حي  ز زفون  شارع   5 برقم  االجتماعي 

السج6  في  واملقيدة  ركادير،  الداخلة 

رقم  تحت  املحكمة  بهذه  التجاري 

26455 تحليلي ورقم 2087 ترتيبي.

الدفع  عن  التوقف  فترة  بتحديد 

السابقة   )18( شهرا  عشر  ثمانية  في 

عن صدور هذا الحكم.

العظيمي  خالد  السيد  بتعيين 

مصطفى  والسيد  منتدبا،  قاضيا 

ادحمو نائبا له.

بخوش  حسن  السيد  بتعيين 

مراقبة  في  مهمته  وتحديد  سنديكا، 

بإعداد  تكليفه  مع  التسيير  عمليات 

املالية  املوازنة  حول  مفص6  تقر ر 

للمقاولة،  واالقتصادية واالجتماعية 

لوضعيتها  املناسب  الح6  واقتراح 

تار خ  من  رشهر  رربعة  رج6  داخ6 

صدور هذا الحكم.

املعج6  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانون.

غرفة  بجلسة  امللف  بإدراج 

مع   2022 يوليو   5 ليوم  املشورة 

تقر ره على  السنديك بعرض  تكليف 

موعد  قب6  املنتدب  القا�سي  رنظار 

الجلسة.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

بعنوانه  للسنديك  بديونهم  التصر ح 

بعمارة  الكائن  بخوش  حسن   : اآلتي 

الحاج  زنقة  األول  الطابق  اهمار 

العامة  الشركة  قبالة  اخنوش  احمد 

الصناعي  الحي  لألبناك  املغربية 

املبالغ  تتممن  قائمة  ركادير ؛ ضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخ6 

هذا  نشر  تار خ  من  شهر ن  رج6 

طبقا  الرسمية  بالجر دة  اإلشعار 

من   721 و   720  ،719  ،584 للمواد 

األج6  هذا  و مدد  التجارة  مدونة 

القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهر ن 

خارج اململكة املغربية.

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

بوجمري الحسين

52

املحكمة التجار ة بأكادير

ملف معالجة صعوبات املقاولة
رقم 2021/8308/114

وملف 2021/8308/174

شركة دوكونستريكسيون الوالف

حساب رقم : 2019-20

إشعار

 30 رقم  الحكم  بمقت�سى 

 2022 مارس   8 بتار خ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

وملف   2021/8308/114

املحكمة  قمت   2021/8308/174

التجار ة بأكادير.

في شك6 : قبول مقاالت الدعوى.

مخطط  بفسخ   : املوضوع  في 

شركة  لفائدة  املحصور  اإلنقاذ 

الوالف«  »دوكونستريكسيون 

الصادر   65 رقم  الحكم  بمقت�سى 

امللف  في   2020 ركتوبر   27 بتار خ 
وبتحو 6   2020/8316/58 رقم  رقم 

التسو ة  إلى مسطرة  اإلنقاذ  مسطرة 

القمائية.

الدفع  عن  التوقف  فترة  بتحديد 

في ثمانية عشر شهرا )18( السابقة.

ادحمو  مصطفى  السيد  بتعيين 

را�سي  عمر  والسيد  منتدبا  قاضيا 

نائبا له.

الحسين  السيد  على  باإلبقاء 

في  مهمته  وتحديد  سنديكا  ادحلي 

تكليفه  مع  التسيير  عمليات  مراقبة 

املوازنة  حول  مفص6  تقر ر  بإعداد 

واالجتماعية  واالقتصادية  املالية 

املناسب  الح6  واقتراح  للمقاولة، 

لوضعيتها داخ6 رج6 رربعة رشهر من 

تار خ صدور هذا الحكم.

املعج6  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانون.

غرفة  بجلسة  امللف  بإدراج 

مع   2022 يوليو   5 ليوم  املشورة 

تقر ره على  السنديك بعرض  تكليف 

قب6  املنتدب  القا�سي  السيد  رنظار 

موعد الجلسة.

وبرفض باقي الطلبات.
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الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

بعنوانه  للسنديك  بديونهم  التصر ح 

شارع  الكائن  ادحلي  الحسين   : اآلتي 

ايليغ  دار  عمارة  اسماعي6  موالي 

ركادير،   314 رقم  الثالث  الطابق 

ضمن قائمة تتممن املبالغ املطلوبة 

رج6  داخ6  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

اإلشعار  هذا  نشر  تار خ  من  شهر ن 

بالجر دة الرسمية طبقا للمواد 584، 

719، 720 و 721 من مدونة التجارة 

بالنسبة  شهر ن  األج6  هذا  و مدد 

اململكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

بوجمري الحسين

53

املحكمة التجارية بوجدة
ملف التسو ة القمائية

رقم 2018/8302/8

ملف رقم : 2022/8311/62

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب

رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/79 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/62

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2018/8302/8

.KEY ELEC شركة
رئيس مصلحة كتابة المبط

59

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية 
رقم 2021/8302/9

ملف رقم 2022/8311/39

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/33 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/39

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2021/8302/9

.SOCO CHARK شركة
رئيس مصلحة كتابة المبط

60

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية 
رقم 2018/8302/6

ملف رقم 2022/8311/4

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
ليكن في علم العموم رن املحكمة 

بتار خ  رصدرت  بوجدة   التجار ة 

رقم  تحت  حكما   2022 يناير   19

 2022/8311/4 رقم  ملف   2022/7

املنتدب  القا�سي  باستبدال  ق�سى 

بالقا�سي  دوحي  محمد  األستاذ 
رردوز  جواد  األستاذ  املنتدب 

له  نائبا  اليوسفي  ابراهيم  واألستاذ 

رقم  القمائية  التسو ة  ملف  في 

مواجهة  في  املفتوح   2018/8302/6

شركة »قربيع للبناء«.
رئيس مصلحة كتابة المبط

61

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية 
رقم 2020/8302/2

ملف رقم 2022/8311/41

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/31 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/41

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2020/8302/2

.SORIMEXO شركة

رئيس مصلحة كتابة المبط

62

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية 
رقم 2021/8303/5

ملف رقم 2022/8311/16

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 يناير   19 بتار خ 

رقم  ملف   2022/19 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/16

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2021/8303/5

وتمديدها  ميطال«  »ركي  شركة 

ملسيرها ركياو عبد اللطيف.

رئيس مصلحة كتابة المبط

63

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية 
رقم 2021/8303/6

ملف رقم 2022/8311/37

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/35 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/37

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2021/8303/6

شركة »سيراميك بركان«.

رئيس مصلحة كتابة المبط

64

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية 
رقم 2017/8302/5

ملف رقم 2022/8311/2
إشعار باستبدال القا�سي املنتدب

ليكن في علم العموم رن املحكمة 
 19 بتار خ  رصدرت  بوجدة  التجار ة 
يناير 2022 حكما تحت رقم 2022/6 
ق�سى   2022/8311/2 رقم  ملف 
األستاذ  املنتدب  القا�سي  باستبدال 
املنتدب  بالقا�سي  دوحي  محمد 
األستاذ جواد رردوز واألستاذ ابراهيم 
التسو ة  ملف  في  له  نائبا  اليوسفي 
 2017/8302/5 رقم  القمائية 
 STE شركة  مواجهة  في  املفتوح 

.NIAMARIF SARL
رئيس مصلحة كتابة المبط

65

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية 
رقم 2019/8302/2

ملف رقم 2022/8311/59
إشعار باستبدال القا�سي املنتدب

رن  العموم  علم  في  ليكن 
رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 
حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 
رقم  ملف   2022/76 رقم  تحت 
باستبدال  ق�سى   2022/8311/59
محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 
دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 
رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 
رقم  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 
مواجهة  في  املفتوح   2019/8302/9

شركة »ميراوي«.
رئيس مصلحة كتابة المبط

66

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية 
رقم 2021/8303/3

ملف رقم 2022/8311/35
إشعار باستبدال القا�سي املنتدب

رن  العموم  علم  في  ليكن 
رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 
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حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/37 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/35

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التصفية  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2021/8303/3

.DOMAINE MIMOZA شركة
رئيس مصلحة كتابة المبط

67

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية 
رقم 2021/8302/14

ملف رقم 2022/8311/42

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/59 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/42

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

2021/8302/14 املفتوح في مواجهة 

.RESIDENCES BLEUES شركة
رئيس مصلحة كتابة المبط

68

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية 
رقم 2020/8303/1

ملف رقم 2022/8311/52

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/69 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/52

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التصفية  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2020/8303/1

شركة »مجاطي للتأمينات«.
رئيس مصلحة كتابة المبط

69

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية
رقم : 2018/8303/3

ملف رقم : 2022/8311/45

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/62 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/45

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

له في ملف التصفية القمائية رقم  : 

مواجهة  في  املفتوح   2018/8303/3

شركة ناضوطيكس.
رئيس مصلحة كتابة المبط

70

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية
رقم : 2018/8303/5

ملف رقم : 2022/8311/56

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/73 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/56

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

له في ملف التصفية القمائية رقم  : 

مواجهة  في  املفتوح   2018/8303/5

شركة رويشو روطو.
رئيس مصلحة كتابة المبط

اإلمماء : منصور محمد

71

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية

رقم : 2020/8303/6

ملف رقم : 2022/8311/6

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
ليكن في علم العموم رن املحكمة 

 19 بتار خ  رصدرت  بوجدة  التجار ة 

يناير 2022 حكما تحت رقم 2022/9 

ق�سى   2022/8311/6 رقم  ملف 

األستاذ  املنتدب  القا�سي  باستبدال 

املنتدب  بالقا�سي  دوحي  محمد 

األستاذ جواد رردوز واألستاذ إبراهيم 

التصفية  ملف  في  له  نائبا  اليوسفي 

 2020/8303/6  : رقم   القمائية 

آفاق  مقاولة  مواجهة  في  املفتوح 

رور ون لألشغال.

رئيس مصلحة كتابة المبط

اإلمماء : منصور محمد

72

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية

رقم : 2021/8303/7

ملف رقم : 2022/8311/36

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/36 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/36

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

له في ملف التصفية القمائية رقم  : 

مواجهة  في  املفتوح   2021/8303/7

.CHATAR TRANSFERT شركة

رئيس مصلحة كتابة المبط

اإلمماء : منصور محمد

73

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية

رقم : 2019/8303/7

ملف رقم : 2022/8311/11

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 يناير   19 بتار خ 

رقم  ملف   2022/14 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/11

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

له في ملف التصفية القمائية رقم  : 

مواجهة  في  املفتوح   2019/8303/7

شركة ستراديف.

رئيس مصلحة كتابة المبط

اإلمماء : منصور محمد

74

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية

رقم : 2018/8303/7

ملف رقم : 2022/8311/18

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 يناير   19 بتار خ 

رقم  ملف   2022/21 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/18

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

له في ملف التصفية القمائية رقم  : 

مواجهة  في  املفتوح   2018/8303/7

شركة املغرب العربي للبناء.

رئيس مصلحة كتابة المبط

اإلمماء : منصور محمد

75
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املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية

رقم : 2017/8302/11

ملف رقم : 2022/8311/28

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/44 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/28

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

له في ملف التسو ة القمائية رقم  : 

2017/8302/11 املفتوح في مواجهة 

.GUEST SARL شركة

رئيس مصلحة كتابة المبط

اإلمماء : منصور محمد

76

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية

رقم : 2016/8303/1

ملف رقم : 2022/8311/44

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/61 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/44

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

له في ملف التصفية القمائية رقم  : 

مواجهة  في  املفتوح   2016/8303/1

شركة صكوبرا.

رئيس مصلحة كتابة المبط

اإلمماء : منصور محمد

77

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية

رقم : 2020/8302/8

ملف رقم : 2022/8311/27

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/45 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/27

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

له في ملف التسو ة القمائية رقم  : 

مواجهة  في  املفتوح   2020/8302/8

شركة مكتب تأمينات بن عبد الكر م.

رئيس مصلحة كتابة المبط

اإلمماء : منصور محمد

78

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية

رقم : 2020/8303/9

ملف رقم : 2022/8311/1

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
ليكن في علم العموم رن املحكمة 

 19 بتار خ  رصدرت  بوجدة  التجار ة 

يناير 2022 حكما تحت رقم 2022/5 

ق�سى   2022/8311/1 رقم  ملف 

األستاذ  املنتدب  القا�سي  باستبدال 

املنتدب  بالقا�سي  دوحي  محمد 

األستاذ جواد رردوز واألستاذ إبراهيم 

التصفية  ملف  في  له  نائبا  اليوسفي 

 2020/8303/9  : رقم   القمائية 

رهال  شركة  مواجهة  في  املفتوح 

بريستيج.

رئيس مصلحة كتابة المبط

اإلمماء : منصور محمد

79

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية 
رقم 2020/8303/7

ملف رقم 2022/8311/20
إشعار باستبدال القا�سي املنتدب

رن  العموم  علم  في  ليكن 
رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 
حكما   2022 يناير   2 بتار خ 
رقم  ملف   2022/23 رقم  تحت 
باستبدال  ق�سى   2022/8311/20
محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 
دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 
رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 
رقم  القمائية  التصفية  ملف  في  له 
مواجهة  في  املفتوح   2020/8303/7

.NORMACOD SARL AU شركة
رئيس مصلحة كتابة المبط

80

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية 
رقم 2021/8302/10

ملف رقم 2022/8311/38
إشعار باستبدال القا�سي املنتدب

رن  العموم  علم  في  ليكن 
رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 
حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 
رقم  ملف   2022/34 رقم  تحت 
باستبدال  ق�سى   2022/8311/38
محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 
دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 
رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 
رقم  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 
2021/8302/10 املفتوح في مواجهة 

.COTRABER شركة
رئيس مصلحة كتابة المبط

81

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية 
رقم 2017/8303/1

ملف رقم 2022/8311/38
إشعار باستبدال القا�سي املنتدب

رن  العموم  علم  في  ليكن 
رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/60 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/43

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التصفية  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2017/8303/1

.MICRO-CHOIX MAROC شركة
رئيس مصلحة كتابة المبط

82

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية 
رقم 2019/8303/2

ملف رقم 2022/8311/19

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
ليكن في علم العموم رن املحكمة 

بتار خ  رصدرت  بوجدة  التجار ة 

رقم  تحت  حكما   2022 يناير   19

2022/12 ملف رقم 2022/8311/9 

املنتدب  القا�سي  باستبدال  ق�سى 

بالقا�سي  دوحي  محمد  األستاذ 
رردوز  جواد  األستاذ  املنتدب 

له  نائبا  اليوسفي  ابراهيم  واألستاذ 

رقم  القمائية  التصفية  ملف  في 

مواجهة  في  املفتوح   2019/8303/2

شركة تأمينات لخلوفي.
رئيس مصلحة كتابة المبط

83

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف تمديد التصفية القمائية 
رقم 2018/8321/3

ملف رقم 2022/8311/19

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
ليكن في علم العموم رن املحكمة 

بتار خ  رصدرت  بوجدة  التجار ة 

رقم  تحت  حكما   2022 يناير   19

2022/22 ملف رقم 2022/8311/9 

املنتدب  القا�سي  باستبدال  ق�سى 

بالقا�سي  دوحي  محمد  األستاذ 
رردوز  جواد  األستاذ  املنتدب 

نائبا  اليوسفي  ابراهيم  واألستاذ 
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القمائية  التصفية  ملف  في  له 

املفتوح   2018/8321/3 رقم 

نصر  شر ف  السيد  مواجهة  في 

 MEHDI مهدي  شركة  مسير  الدين 

 FOURNITURES INDUSTRIELLES

.ET TECHNIQUES

رئيس مصلحة كتابة المبط

84

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية 

رقم 2019/8303/15

ملف رقم 2022/8311/34

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/38 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/34

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التصفية  ملف  في  له 

2021/8303/15 املفتوح في مواجهة 

املالبس  وتوزيع  تسو ق  شركة 

الجاهزة.

رئيس مصلحة كتابة المبط

85

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية 

رقم 2021/8303/8

ملف رقم 2022/8311/40

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/32 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/40

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا

رقم  القمائية  التصفية  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2021/8303/8

.LE FOURNIL D’OR شركة

رئيس مصلحة كتابة المبط

86

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية 
رقم 2019/8302/11

ملف رقم 2022/8311/30

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/42 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/30

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

2021/8302/11 املفتوح في مواجهة 

مقاولة تأمينات الجامعي.

رئيس مصلحة كتابة المبط

87

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية 
رقم 2017/8302/11

ملف رقم 2022/8311/28

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/40 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/32

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا 

رقم  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

2017/8302/10 املفتوح في مواجهة 

التاجر سعيد رممان العثماني.

رئيس مصلحة كتابة المبط

88

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية

رقم 2016/8303/4

ملف رقم : 2020/8304/172

بيان بإيداع األمر باملصادقة على 

مشروع التوزيع

)املادة 668 من مدونة التجارة(

ليكن في علم دائني التاجرة فاطمة 

على  باملصادقة  األمر  رن  رفر ك 

مشروع التوزيع رقم 2021/1 الصادر 

رقم  ملف   2021 يناير   4 بتار خ 

بكتابة  وضع  قد   2020/8304/172

التجار ة  املحكمة  لدى  المبط 

والتصفية  التسو ة  )مكتب  بوجدة 

القمائية(.

فيه  الطعن  األطراف  حق  ومن 

يوما   15 رج6  داخ6  باالستئناف 

بالجر دة  البيان  هذا  نشر  تار خ  من 

الرسمية.

رئيس مصلحة كتابة المبط

166

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية عدد: 2021/8303/1

ملف رقم : 2022/8311/54

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب

رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/71 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/54

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

القمائية عدد  التصفية  في ملف  له 

مواجهة  في  املفتوح   2021/8303/1

التاجر عز ز بنجلون.

167

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية عدد : 

2019/8302/4

ملف رقم : 2022/8311/58

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/75 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/58

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

اليوسفي  إبراهيم  واألستاذ  رردوز 

القمائية  التسو ة  ملف  في  له  نائبا 

في املفتوح   2021/8302/4 عدد 

.BRIQUETERIE TIDGHINE

168

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية عدد : 

2018/8302/11

ملف رقم : 2022/8311/26

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/46 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/26

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

عدد  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

فيمواجهة  املفتوح   2018/8302/11

التاجر رهاللي الحسين.

169

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية عدد : 

2018/8302/9

ملف رقم : 2022/8311/25

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 
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رقم  ملف   2022/47 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/25

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

عدد  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2018/8302/9

 HOUSSINE POUR LA شركة 

.DISTRIBUTION SARL

170

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية عدد : 

2017/8302/2

ملف رقم : 2022/8311/48

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/65 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/48

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

عدد  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2017/8302/2

شركة صونابيطاي.

171

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية عدد : 

2018/8302/1

ملف رقم : 2022/8311/64

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/81 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/64

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا

عدد  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2018/8302/1

الصيدالني الصباني عبد الصمد.

172

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية عدد : 

2016/8302/2

ملف رقم : 2022/8311/50

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/67 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/50

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

عدد  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2018/8302/2

شركة باتيدوم.

173

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية عدد : 

2016/8302/5

ملف رقم : 2022/8311/29

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/43 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/29

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

عدد  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2020/8302/5

.CREATIVE MOROCCO شركة

174

املحكمة التجار ة بوجدة
ملف التسو ة القمائية عدد : 

2021/8321/18
ملف رقم : 2022/8311/57

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 
رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 
حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 
رقم  ملف   2022/74 عدد  تحت 
باستبدال  ق�سى   2022/8311/57
محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 
دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 
رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 
عدد  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 
2021/8321/18 املفتوح في مواجهة 

شركة رهال بريستيج.
175

املحكمة التجار ة بوجدة
ملف التصفية القمائية عدد : 

2020/8303/3
ملف رقم : 2022/8311/10

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 
رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 
حكما   2022 يناير   19 بتار خ 
رقم  ملف   2022/13 عدد  تحت 
باستبدال  ق�سى   2022/8311/10
محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 
دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 
رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 
القمائية عدد  التصفية  في ملف  له 
مواجهة  في  املفتوح   2020/8303/3

.RHECOBA شركة
176

املحكمة التجار ة بوجدة
ملف التصفية القمائية عدد : 

2021/8303/2
ملف رقم : 2022/8311/12

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 
رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 
حكما   2022 يناير   19 بتار خ 
رقم  ملف   2022/15 عدد  تحت 
باستبدال  ق�سى   2022/8311/12
محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

القمائية عدد  التصفية  في ملف  له 

مواجهة  في  املفتوح   2021/8303/2

شركة ر كوبا.

177

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية عدد : 

2018/8303/2

ملف رقم : 2022/8311/53

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/70 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/53

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

القمائية عدد  التصفية  في ملف  له 

مواجهة  في  املفتوح   2018/8303/2

شركة لور زون.

178

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية عدد : 

2017/8302/7

ملف رقم : 2022/8311/51

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجاري  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/68 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/51

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

عدد  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2017/8302/7

شركة دار المياف.

179
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املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية عدد : 

2020/8303/4

ملف رقم : 2022/8311/8

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
ليكن في علم العموم رن املحكمة 

بتار خ  رصدرت  بوجدة  التجار ة 

عدد  تحت  حكما   2022 يناير   19

2022/10 ملف رقم 2022/8311/7 

املنتدب  القا�سي  باستبدال  ق�سى 

بالقا�سي  دوحي  محمد  األستاذ 
رردوز  جواد  األستاذ  املنتدب 

له  نائبا  اليوسفي  إبراهيم  واألستاذ 

عدد  القمائية  التصفية  ملف  في 

مواجهة  في  املفتوح   2017/8303/4

شركة سواتيك.

180

املحكمة التجارية املحكمة 
التجارية بوجدة

ملف التصفية القمائية عدد : 

2017/8303/4

ملف رقم : 2022/8311/8

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 يناير   19 بتار خ 

رقم  ملف   2022/16 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/13

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

القمائية عدد  التصفية  في ملف  له 

مواجهة  في  املفتوح   2017/8303/4

الصيدالني خلي6 روقادا.

181

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف تمديد التصفية القمائية 

عدد : 2016/8321/37

ملف رقم : 2022/8311/5

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 يناير   19 بتار خ 

رقم  ملف   2022/08 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/05

القا�سي املنتدب األستاذ محمد دوحي 
بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد رردوز 

واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا له في 

ملف تمديد التصفية القمائية عدد 

2016/8321/37 املفتوح في مواجهة 

 DE DISTRIBUTION مسيري شركة 

.DE CONFISERIE

182

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية عدد : 

2016/8303/37

ملف رقم : 2022/8311/5

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/64 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/05

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

القمائية عدد  التصفية  في ملف  له 

2016/8303/37 املفتوح في مواجهة 

 DE DISTRIBUTION مسيري شركة 

.DE CONFISERIE

183

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التسو ة القمائية عدد : 

2017/8302/3

ملف رقم : 2022/8311/31

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   2 بتار خ 

رقم  ملف   2022/41 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/31

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

عدد  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2017/8302/3

شركة ممتاز لألشغال.

184

املحكمة التجارية بوجدة

ملف التسو ة القمائية عدد : 

2019/8311/3

ملف رقم : 2022/8311/60

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 فبراير   16 بتار خ 

رقم  ملف   2022/77 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/60

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

عدد  القمائية  التسو ة  ملف  في  له 

مواجهة  في  املفتوح   2019/8302/3

شركة رطماك.

185

املحكمة التجار ة بوجدة

ملف التصفية القمائية عدد : 

2011/2

ملف رقم : 2022/8311/17

إشعار باستبدال القا�سي املنتدب
رن  العموم  علم  في  ليكن 

رصدرت  بوجدة  التجار ة  املحكمة 

حكما   2022 يناير   19 بتار خ 

رقم  ملف   2022/20 عدد  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/17

محمد  األستاذ  املنتدب  القا�سي 

دوحي بالقا�سي املنتدب األستاذ جواد 

رردوز واألستاذ إبراهيم اليوسفي نائبا 

القمائية عدد  التصفية  في ملف  له 

شركة  مواجهة  في  املفتوح   2011/2

ميليفا بانادير ا.

186

املحكمة التجار ة بوجدة

مستخرج عقد بيع حق استغالل 
تجاري

ملف رقم : 2022/15

حساب رقم : 2593

مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،1991 فبراير   18 بتار خ  اإلمماء 

فبراير   26 بتار خ  بوجدة  مسج6 

 : ميمون  شنوف  السيد  باع   ،1991

زنقة  النجادي  حي  بوجدة،  الساكن 
12 رقم 48.

الساكن   : نجيب  بباعزي  للسيد 
حي  السراق  عو نت  زنقة  بوجدة، 

السالم تجزئة لعلج رقم 66.
التجاري  االستغالل  حق  مجموع 

رنواع  لجميع  املعد  الفارغ،  للدكان 

الكائن  قانونا،  املشروعة  التجارة 
رقم  الوليد  ابن  خالد  زنقة  بوجدة، 

تحت  التجاري  بالسج6  املقيد   ،14
 7.000 قدره  يثمن   ،11961 رقم 

درهم.

املحكمة  رمام  التعرضات  تقب6 

رقصاه  رج6  داخ6  بوجدة  التجار ة 

للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 

الثانية - تطبيقا للمادة 84 من مدونة 

التجارة.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة المبط

58 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
قسم صعوبات املقاولة

التسو ة القمائية رو التصفية 

القمائية

اسم السنديك 

السيد عبد الرحمان االمالي
بيان بإيداع قائمة الديون

املادتين 698/699 من مدونة التجارة

شركة  دائني  علم  في  ليكن 

مقرها  الكائن  »ديرسبيسياليست« 

ابراهيم  شارع   217 االجتماعي 

الروداني الدار البيماء.

قد  تحقيقها  تم  التي  الديون  رن 

لدى  المبط  بكتابة  قائمتها  وضعت 
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البيماء  بالدار  التجار ة  املحكمة 

مكتب التصفية القمائية.

و مكن لك6 شخص االطالع عليها 

من  لديه  ما  وتقديم  المبط  بكتابة 

شكاوي للقا�سي املنتدب داخ6 رج6 

البيان  هذا  نشر  تار خ  من  يوما   15

بالجر دة الرسمية.

عن رئيس كتابة المبط

163

املحكمة التجار ة بالدار البيماء

مكتب التسو ة والتصفية القمائية

فتح مسطرة االنقاد في حق شركة 

كوادري كوم 17

إشعار

الصادر   24 رقم  حكم  بمقت�سى 

رقم  بامللف   2022 فبراير   17 بتار خ 

املحكمة  لدى   2022/8315/25

التجار ة بالدار البيماء الذي ق�سى 

شركة  حق  في  اإلنقاذ  مسطرة  بفتح 
التجاري   السج6  ذات  كوم،  كوادري 

عدد 77285.

مجمع  االجتماعي  مقرها  والكائن  
ر و الجناح 4 ب 1 الشقة 4116 عين 

الدياب، الدار البيماء.

جالبي  رمين  محمد  السيد  وعين 

قاضيا منتدبا نائبه رنس ربو خصيب,

الرايس  املجيد  عبد  والسيد 

سنديكا الكائن مكتبه 261 شارع عبد 

املومن، إقامة األم6، الطابق الثالث، 

الرقم 7، الدار البيماء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصر ح 

املبالغ  تتممن  موقعة  قائمة  ضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخ6 

نشر  تار خ  من  ابتداء  شهر ن  رج6 

مع  الرسمية  بالجر دة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهر ن  األج6  هذا  تمديد 

اململكة  خارج  القاطنين  الدائنين  إلى 

 719 و   584 للمواد  طبقا  املغربية 

و 720 من مدونة التجارة.

عن رئيس كتابة المبط

164

املحكمة التجار ة بالدار البيماء

مكتب التسو ة والتصفية القمائية

فتح مسطرة التسو ة القمائية في 

حق ستروك اندستري 16

إشعار

الصادر   23 رقم  حكم  بمقت�سى 

رقم  بامللف   2022 فبراير   17 بتار خ 

املحكمة  لدى   22/8308/2022

التجار ة بالدار البيماء الذي ق�سى 

في  القمائية  التسو ة  مسطرة  بفتح 

ذات  اندستري  ستروك  شركة  حق 

والكائن   1489 رقم  التجاري  السج6 

طابور  زنقة   4 االجتماعي  مقرها 

املعار ف، الدار البيماء وعين السيد 

والسيد  منتدبا  قاضيا  سالم  املهدي 

 76 الكائن  سنديكا  التوكاني  محمد 

شارع عبد املومن، الدار البيماء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصر ح 

املبالغ  تتممن  موقعة  قائمة  ضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخ6 

نشر  تار خ  من  ابتداء  شهر ن  رج6 

مع  الرسمية  بالجر دة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهر ن  األج6  هذا  تمديد 

اململكة  خارج  القاطنين  الدائنين  إلى 

719 و   584 للمواد  طبقا   املغربية 

و 720 من مدونة التجارة.

165

املحكمة التجار ة بالدارالبيماء 

ملف رقم : 130552

حساب رقم : 18769

عقد تقدمة
العلوي، الحاملة  : بشرى  السيدة 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

BH522396 بصفته ممثال للشخص 

التجاري  بالسج6  ومسج6  الطبيعي 

 307856 رقم  تحت  البيماء  بالدار 

في  شركة  في  وحيد  مسير  وبصفته 

طور التكو ن خصائصها كالتالي :

تم التصر ح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

  PHARMACIE ALHAKIM SARL

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 : االجتماعي  مقرها   واحد،  بشر ك 
زنقة 64 زاو ة 16 حي حسني رقم 100 

تجزئة الصقلي الدار البيماء.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

رعاله بجميع عناصر رصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األص6 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السج6 التجاري.

املستفيدة  للشركة  سيكون 

امللكية  كام6  التقدمة  هده  من 

تقدمته  الحال  التجاري  لألص6 

العقد  هذا  توقيع  من  ابتداء 

ابتداء  االنتفاع  ريما  لها  وسيكون 

لهده  النهائي  اإلنشاء  تار خ  من 

الكائن  التجاري  األص6   الشركة. 
بالدار البيماء، زنقة 64 زاو ة 16 حي 

حسني رقم 100 تجزئة الصقلي الدار 

البيماء.
التجاري  بالسج6  واملسج6 

البيماء  بالدار  التجار ة  باملحكمة 

تحت رقم 307856.

التعرضات  فان  وبذلك 

باملحكمة  المبط  بمكتب  تسج6 
التجاري  السج6  مكتب  التجار ة 

يوما   15 رج6  داخ6  بالدارالبيماء 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى

عن رئيس كتابة المبط

111 مكرر

املحكمة التجار ة بالدارالبيماء 

ملف رقم : 130592

حساب رقم : 19234
بيع رص6 تجاري

فوت السيد منير كبيدي، الحام6 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

محمد  السيد  لفائدة    BH137205

التعر ف  لبطاقة  الحام6  كبيدي، 

.B166581  الوطنية رقم

وهو  التجاري  األص6  مجموع 

التنظيف  مواد  لبيع  عبارة عن مح6 

ليساسفة  حدائق  البيماء  بالدار 

مح6   7 املدخ6  مكرر   3 املجموعة 
التجاري  بالسج6  واملسج6   3 رقم 

رقم 447024.

التعرضات  فان  وبذلك 

باملحكمة  المبط  بمكتب  تسج6 

التجاري  السج6  مكتب  التجار ة 

يوما   15 رج6  داخ6  بالدارالبيماء 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى

عن رئيس كتابة المبط

112 مكرر

املحكمة التجار ة بالدارالبيماء 

ملف رقم : 130598

حساب رقم : 19333

تفو ت حق الكراء
فوت ورثة املرحوم املنصوري عبد 

الواحد وهم :

الحاملة  بوعراف  غيتة  السيدة 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.B198828

الحام6  املنصوري  محمد  السيد 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.BE645571

السيد ابراهيم  املنصوري الحام6 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.BE765408

الحاملة  املنصوري  ز نب  السيدة 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.BE728447

الحاملة  املنصوري  كنزة  السيدة 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.BE811665

الحاملة  املنصوري  اسية  السيدة 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.BE512892

عبو  مصطفى  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.BL115818  رقم



عدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022)الجريدة الرسمية   6418

بالدار  الكائن  الكراء  حق  تفو ت 

بوشنتوف   40 زنقة   255 البيماء 

رقم  التجاري  بالسج6  واملسج6 

.170842/449378

التعرضات  فان  وبذلك 

باملحكمة  المبط  بمكتب  تسج6 

التجاري  السج6  مكتب  التجار ة 

يوما   15 رج6  داخ6  بالدارالبيماء 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى

عن رئيس كتابة المبط

113 مكرر

املحكمة التجار ة بالدارالبيماء 

ملف رقم : 130600

حساب رقم : 19351

هبة رص6 تجاري
العمري  إبراهيم  السيد  وهب 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.PB23655  رقم

لفائدة السيد عبد املالك العمري 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.PB582  رقم

الحام6  العمري  محمد  السيد 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.PB48467

السيد نور الدين العمري الحام6 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.BL96724

مجموع الحقوق املشاعة 4/3 وهو 

عبارة عن مح6 لبيع الفواكه الجافة 

حي   32 البيماء  بالدار  واملتواجد 

واملسج6   86 رقم  الخطاب  ابن  عمر 

بالسج6 التجاري رقم 290536.

التعرضات  فان  وبذلك 

باملحكمة  المبط  بمكتب  تسج6 

التجاري  السج6  مكتب  التجار ة 

يوما   15 رج6  داخ6  بالدارالبيماء 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى

عن رئيس كتابة المبط

114 مكرر

املحكمة التجار ة بالدارالبيماء 

ملف رقم : 130602

حساب رقم : 19352
هبة رص6 تجاري

العمري  إبراهيم  السيد  وهب 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
.PB23655  رقم

لفائدة السيد عبد املالك العمري 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
.PB582  رقم

الحام6  العمري  محمد  السيد 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.PB48467

السيد نور الدين العمري الحام6 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.BL96724

 4/3 املشاعة  الحقوق  مجموع 

املالبس  لبيع  مح6  عن  عبارة  وهو 

البيماء  بالدار  واملتواجد  الجاهزة 

الفداء  الكبير  الحزام  شارع   171

رقم  التجاري  بالسج6  واملسج6 

.290536

التعرضات  فان  وبذلك 

باملحكمة  المبط  بمكتب  تسج6 
التجاري  السج6  مكتب  التجار ة 

يوما   15 رج6  داخ6  بالدارالبيماء 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى

عن رئيس كتابة المبط

115 مكرر

املحكمة التجار ة بالدارالبيماء 

ملف رقم : 130604

حساب رقم : 19353
هبة رص6 تجاري

العمري  إبراهيم  السيد  وهب 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
.PB23655  رقم

لفائدة السيد عبد املالك العمري 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 
.PB582  رقم

الحام6  العمري  محمد  السيد 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.PB48467

السيد نور الدين العمري الحام6 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.BL96724

 4/3 املشاعة  الحقوق  مجموع 

العقاقير  لبيع  مح6  عن  عبارة  وهو 

شارع  البيماء  بالدار  واملتواجد 

 173 رقم  الفرح  حي  الكبير  الحزام 

مكرر واملسج6 بالسج6 التجاري رقم 

.290536

التعرضات  فان  وبذلك 

باملحكمة  المبط  بمكتب  تسج6 
التجاري  السج6  مكتب  التجار ة 

يوما   15 رج6  داخ6  بالدارالبيماء 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى

عن رئيس كتابة المبط

116 مكرر

املحكمة التجار ة بالدارالبيماء 

ملف رقم : 130606

حساب رقم : 19358

عقد تقدمة
الحام6  اصبير،  هشام  السيد 

رقم   الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

BH532262 بصفته ممثال للشخص 
التجاري  بالسج6  ومسج6  الطبيعي 

 367074 رقم  تحت  البيماء  بالدار 

في  شركة  في  وحيد  مسير  وبصفته 

طور التكو ن خصائصها كالتالي :

تم التصر ح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

 PHARMACIE DIAR EL HANAE

املسؤولية  ذات  شركة    SARL AU

مقرها   واحد،  بشر ك  املحدودة 
االجتماعي : ديار الهناء رسامة 7 رقم 

مومن  سيدي   79 شارع   4GH  20

الدار البيماء.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

رعاله بجميع عناصر رصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األص6 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السج6 التجاري.

املستفيدة  للشركة  سيكون 

امللكية  كام6  التقدمة  هده  من 

تقدمته  الحال  التجاري  لألص6 

العقد  هذا  توقيع  من  ابتداء 

ابتداء  االنتفاع  ريما  لها  وسيكون 

لهده  النهائي  اإلنشاء  تار خ  من 

الكائن  التجاري  األص6   الشركة. 

بالدار البيماء، ديار الهناء رسامة 7 
رقم 4GH 20 شارع 79 سيدي مومن 

الدار البيماء.
التجاري  بالسج6  واملسج6 

البيماء  بالدار  التجار ة  باملحكمة 

تحت رقم 367074.

التعرضات  فان  وبذلك 

باملحكمة  المبط  بمكتب  تسج6 
التجاري  السج6  مكتب  التجار ة 

يوما   15 رج6  داخ6  بالدارالبيماء 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى

عن رئيس كتابة المبط

117 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع رص6 تجاري

ملف رقم 2022/32

حساب : 4386

رمام  موثق  عقد  بمقت�سى 

موثق  السباعي  سمير  األستاذ 

رغسطس  2 يوم   بمراكش 

بتار خ  ومسج6   2021 سبتمبر  و7 

رمر  بمراكش   2021 سبتمبر   23
سج6   2021/67454 رقم  باألداء 

وص6   2021/77045 رقم  اإليداع 
باعت   ،20212350311049  : رقم 

 MARFIB مارفيب  املسماة  الشركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مقرها  درهم   10.000 ررسمال  ذات 

درب   8 بمراكش  متواجد  االجتماعي 
تجاري  سج6  قصبة  بوهو  قايد 
البورت  السيدة  لفائدة   32145 رقم 

رقم  السفر  لجواز  الحاملة  جو 6 

ايت  محمد  والسيد   38959CR17

التعر ف  لبطاقة  الحام6  الغا�سي، 

األص6  جميع   .EE7670 الوطنية 

املادية  عناصره  بجميع  التجاري 
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مراكش  بمدينة  الكائن  واملعنو ة 

املعد  قصبة،  بوهو  قايد  درب   8

 Entrepreneure de الستغالل 

 la Gestion D‘exploitation

وهو  الميافة،  دار   Commerciale

بمدينة  التجاري  بالسج6  مسج6 

بالسج6   32145 رقم  تحت  مراكش 

قدره  بمبلغ  البيع  هذا  تم  التحليلي. 

البائع  دائني  فعلى  درهم   500.000

املذكور رعاله رن يتقدموا بتعرضاتهم 

باملحكمة  التجاري  السج6  قسم  إلى 

التجار ة بمراكش داخ6 رج6 يبتدئ 

من تار خ نشر اإلعالن األول و نتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
االعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

188 مكرر

املحكمة التجار ة بمراكش
بيع رص6 تجاري

رقم امللف : 2022/30

حساب : 4367

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

شركة  باعت   ،2022 مارس  فاتح 

شركة   PROFILAGE DU SUD
ررسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

مقرها  الكائن  درهم،   100.000

رسفي  طر ق  بمراكش  االجتماعي 

بالسج6  واملقيد   ،377 رقم  املسار 

التجار ة بمراكش  التجاري باملحكمة 

تحت رقم 79023.

 VITRERIE MEKA شركة  لفائدة 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 50.000 ررسمالها  واحد،  شر ك 

االجتماعي  مقرها  الكائن  درهم، 
 ،1510 رقم   1 صوكوما  بمراكش 

باملحكمة  التجاري  بالسج6  واملقيد 

التجار ة بمراكش تحت رقم : 36555.

جميع حق الكراء التجاري املتعلق 

طر ق  املنارة  بمراكش  الكائن  باملح6 

عن  عبارة   377 رقم  املسار  رسفي 

بمساحة  بواجهتين  تجاري  مح6 

)136,6 م2( وك6 ما  تقدر ب  تقر بية 

واالمتيازات  الحقوق  من  به  يتلعق 
دون استثناء رو تحفظ.

 100.000 قدره  إجمالي  بثمن 
درهم، تم اإلبراء منه في العقد.

رعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  رن 
التجار ة  باملحكمة  التجاري  السج6 
بمراكش، داخ6 رج6 يبتدئ من تار خ 
اليوم  في  و نتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الثاني.
االعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

189 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعالن عن هبة رص6 تجاري

يعلن ئيس مصلحة كتابة المبط  
رنه  ببرشيد،  االبتدائية  باملحكمة 
في مؤرخ  رسمي  عقد   بمقت�سى 
السادة  وهب   ،2022 فبراير   18  
الصافي  الكبير  منصور،  محمد   :
على  الحاملين  الصافي  وخديجة 
 التوالي بطائق التعر ف الوطنية ررقام

 BL33044, BE624465،  T54756  
الحام6  الصافي  املصطفى  للسيد 
رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 
بوشعيب  والسيد   ،BE662397
التعر ف  لبطاقة  الحام6  الصافي 
واللذان   ،BE536131 رقم  الوطنية 
ومناصفة  الشياع،  على  يقبالن 
املشاعة  الحقوق  جميع  بينهما، 
اململوكة للواهبين، في األص6 التجاري 
الغدائية  املواد  بيع  في  املستغ6 
الدروة    3 الرقم  نورة  بتجزئة  والكائن 
التجاري  بالسج6  واملسج6  برشيد 
تحت  ببرشيد  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 24860.
التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
هاته  ضبط  بكتابة  تقدم  رن  يجب 
التجاري  السج6  مكتب  املحكمة 
داخ6 رج6 15 يوما من تار خ النشرة 

األولى والثانية.
النشرة الثانية 

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

57 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
بيع رص6 تجاري

ملف البيع رقم  2022/02/ب ر ت
نحن رئيس مصلحة كتابة المبط 
بخر بكة،  االبتدائية  باملحكمة 
من   83 الفص6  للمقتميات  تطبيقا 
 15-95 رقم  القانون  التجارة،  مدونة 

نعلن ما يلي :
بمكتب  عرفي  عقد  بمقت�سى 
محام  املصطفى  سقاي  األستاذ 
يناير   13 بتار خ  خر بكة،  بهيئة 
الصابحي  ورثة  السادة  باع   ،2021
ناشيط  السيدة  وهم  السالم  عبد 
املصطفى،  الصابحي  وربنائها  فاطمة 
رشيدة،  فاطنة،  محمد،  نورالدين، 
يوسف،  خديجة،  نعيمة،  زبيدة، 
 32 برقم  جميعا  والساكنون  حميد 
بن  بوعزة  درب  هبري  جب6  زنقة 
بزو ن  بدر  للسيد  خر بكة،   - قدور 
 - الفتح  تجزئة   24 برقم  الساكن 
املنصب  الكراء  في  الحق  خر بكة، 
على الدكان املعد لتجارة الكائن برقم 
حيث  خر بكة،   - الحمام  زنقة   147
تم تقو م هذا األص6 التجاري في مبلغ 

300.000 درهم.
تسج6  التعرضات  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  المبط  بمكتب 
بخر بكة  التجاري(  السج6  )مكتب 
داخ6 رج6 رقصاه خمسة عشر يوما 

بعد النشر الثاني.
النشرة الثانية 

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

62 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السج6 التجاري
ملف رقم : 2022/03

حساب رقم : 678
إشهار تنازل عن رص6 تجاري

بالتنازل  عرفي  إشهاد  بمقت�سى 
واملودع   1998 سبتمبر   6 في  مؤرخ 
بكتابة المبط بتار خ 3 مارس 2022.
تنازل السيد عمر بنشرك الحام6 

.J22115 لبطاقة التعر ف الوطنية

البنه السيد احمد بنشرك الحام6 

.J212061 لبطاقة التعر ف الوطنية

على  املنصب  التجاري  األص6 

املح6 املستغ6 كمحلبة الكائن بشارع 

املسج6  ملول.  ايت  بيوكرى  طر ق 

املحكمة  لدى  التجاري  بالسج6 

 4706 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بالسج6 التحليلي.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

ذي  لك6  المبط  كتابة  مصلحة 

مصلحة رن التعرضات على التفو ت 

هذه  ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

15 يوما  املحكمة داخ6 رج6 رقصاه 

للمادة  طبقا  الثانية  للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التجارة.

النشرة األولى 
رئيس مصلحة كتابة المبط

محمد العسري

91 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف التنفيذ رقم : 22/6101/514

مواصلة ل 18/459 رسري

بيع عقار باملزاد العلني

لفائدة : عبد الفتاح ايت لحسن 

ونعيمة ايت لحسن

ينوب عنهم : األستاذ محمد ناوور 

املحامي بهيئة بني مالل

ضد : حليمة الغوتي بنت البودالي 

ومن معها

يعلن رئيس مصلحة كتابة المبط 

مالل  ببني  االبتدائية  املحكمة  لدى 

رنه بتار خ 24 ماي 2022 على الساعة 

الواحدة بعد الزوال بقاعة البيوعات 

بهذه املحكمة سيقع بيع باملزاد العلني 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  للعقار 

»خلفية  املسمى  امللك   10/20171

من  تتكون  بناية  عن  عبارة  الذي   »1

بالطابق  مقهى تحم6 اسم »تيشكى« 

»فندق  اسم  يحم6  وفندق  األر�سي 
يتكون  العلو ة  بالطوابق  تيشكى« 

 5 : طابق علوي اول يشتم6 على  من 

ومرحاض  دوش  بهم  بيوت   3 بيوت، 

وطابق علوي ثاني يشتم6 على 5 بيوت 
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وطابق  ومرحاض  بدوشات  مجهز ن 

بيوت   4 على  يشتم6  ثالث  علوي 

ومرحاض.  بيت  به  وسطح  وضواية 

قرب  امللكي  الجيش  بشارع  والكائنة 

ببني مالل مساحتها   الطرقية  املحطة 

حوالي 1 ار 18 سنتيار.

لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقار 

رست  من  وعلى  درهم   3.000.000

عليه املزايدة رن يؤدي الثمن فورا مع 

ز ادة 3% واجب الخز نة العامة.

يمكن  املعلومات  من  وللمز د 

االتصال بقسم التنفيذات القمائية 

دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.

رئيس مصلحة كتابة المبط

صالح مسمق

94

املحكمة االبتدائية ببني مالل

ملف : التنفيذ

رقم : 21/6101/2238

لفائدة : يوسف الحمدانية

ينوب عنه : األستاذ بودال عبد هللا 

محامي بهيئة بني مالل

ضد : حفيظة باملادن ومن معها

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

ببني مالل رنه بتار خ 21 يونيو 2022 

بقاعة  زواال  الواحدة  الساعة  على 

بيع  سيقع  املحكمة  بهذه  البيوعات 

الرسم  ذي  للعقار  العلني  باملزاد 

امللك   ،10/19342 رقم  العقاري 

 7 مساحته  »الحمدانية«  املسمى 

فيال  عن  عبارة  الذي  سنتيار   13 ار 

صالونين  به  رر�سي  طابق  من  تتكون 

وثالث غرف وقبو وسطح وجزء عاري 

كذلك  وتشتم6  حديقة،  عن  عبارة 

على  يستغالن  تجار ين  محلين  على 

يستغ6   : األول  املح6   : التالي  الشك6 

كصيدلية مكترى للغير واملح6 الثان

الطبي  للترو ض  كعيادة  يستغ6 

شارع  اإلداري  بالحي  والكائنة  مكترى 

عبد الكر م الخطابي زنقة سبتة رقم 

1 بني مالل.

لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقار 

4.991.000 درهم.

رن  املزايدة  عليه  رست  من  وعلى 

يؤدي الثمن فورا مع ز ادة 3% واجب 

الخز نة العامة.

يمكن  املعلومات  من  وللمز د 

االتصال بقسم التنفيذات القمائية 

دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.

رئيس مصلحة كتابة المبط

صالح مسمق

187

املحكمة االبتدائية ببني مالل

تقديم رص6 تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2022/10

حساب رقم : 11308

من  منجز  رسمي  تقر ر  بمقت�سى 

بوشامة  الحيسوبي  الخبير  طرف 

يناير   25 البيماء  بالدار  احمد 

.2022

الشرقاوي  السيد  قدم  فقد 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  عصام 

بتار خ  واملسج6   I488095 الوطنية 

جميع  مالل  ببني   2022 فبراير   16

عبارة  هو  الذي  التجار ة  األصول 

 10 ب  الكائن  األول  املالبس  بيع  عن 

بني  الصفا  حي  شوقي  شارع   1 بلوك 

إقامة عز زة   29 الكائن  الثاني  مالل، 

الرقم  عز ز  إقامة  والثالث  مالل  بني 

بني مالل  الصفاء  املتنبي حي  5 شارع 

تحت  التجاري  السج6  في  املسجلة 

الشركة  في  كحصة   19136 رقم 

 STE A.I.ELEGANCE SARL املدعوة 

AU في طور اإلنشاء في شخص ممثلها 

القانوني، ررسمالها 391.000 درهم.

رعاله  الحصة  مقدم  دائني  فعلى 
السج6  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
ببني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
خمسة  يتجاوز  ال  رج6  داخ6  مالل 

عشر يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

92 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تفو ت رو بيع رو هبة رص6 تجاري 

ملف رقم : 11/2022
حساب رقم : 11401

فوت :
 WAZAHROU ABDELLAH
 C.I.N I221032 Demeuant à
Taroudant : DR YDNTE TISFANE

إلى :
 WAZAHROU WAFAA C.I.N
  I695505 Demeuant à Taroudant

.HAY EL MASSIRA 2 BLOC N75
املوجود  التجاري  األص6  مجموع 

ب :
 PERSONNE PHYSIQUE 13
 BIS BD HASSAN II ADARISSA,

.Beni Mellal AuTPI Beni Mellal
ب  التجاري  بالسج6  واملسج6 

Beni Mellal تحت رقم : 27246.
تسج6  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجار ة  باملحكمة  المبط  بمكتب 
)مكتب السج6 التجاري( داخ6 رج6 
للنشرة  املوالي  يوما  عشر  خمسة 

األولى والثانية.
النشرة األولى

93 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة المبط
مكتب السج6 التجاري

إعالن عن تنازل عن نصف األص6 
التجاري

المبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
باملحكمة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتميات الفص6 83 من 
مدونة التجارة القانون رقم 19.95.

عرفي  عقد  بمقت�سى  رنه  يعلن 
 املؤرخ بتار خ 14 يناير 2020 واملسج6 

والتمبر  التسجي6  مكتب  بسج6 

 4605 رقم  اإليداع  بسج6  بتطوان، 

فبراير   11 بتار خ   6266 عدد  وص6 

مراد،  املدني  السيد  تنازل   ،2020

التعر ف  لبطاقة  الحام6  املغربي، 

نصف  عن   L103145 رقم  الوطنية 

للمح6  التجاري  األص6  من   )%50(

الواقع بشارع الحاجب رقم 161/157 

لوازم  لبيع  واملخصص  تطوان، 

بالسج6  واملقيد  )الخردة(،  الخياطة 

التجاري باملحكمة االبتدائية بتطوان 

تحت رقم 45506.

ز د،  املدني  السيد  لفائدة  وذلك 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  املغربي، 

.L557000 الوطنية رقم

بمصلحة  التعرضات  وستقب6 

السج6 التجاري باملحكمة االبتدائية 

من  يوما   15 غاية  إلى  وذلك  بتطوان 

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة المبط

190 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
شعبة السج6 التجاري

إعالن عن تفو ت حقوق الكراء

ملف تفو ت رقم : 2022/02

يعلن رئيس مصلحة كتابة المبط 

باملحكمة االبتدائية بجرسيف.

بتار خ  توثيقي  عقد  بموجب  رنه 

فاتح فبراير 2022 مسج6 بجرسيف 

 2765 د.و   2022 فبراير   3  في 

التوثيقي  بامللحق  وكذلك   315 ا.س 

مسج6   2022 فبراير   4 بتار خ 

 2022 فبراير   14 في   بجرسيف 

تفو ت  تم   380 ا.س   3495 د.و 

السيد  طرف  من  الكراء  حقوق 

الحسين محيمدان والسيد نور الدين 

الرمماني  امحمد  لفائدة  الشرادي 

والسيد مصطفى الرمماني مناصفة 

واملؤسسة  العقد  في  واملعرفين  بينهم 

بزاو ة  الكائن  التجاري  املح6  على 

املقاومة  وشارع  هللا  عبد  بن  عالل 
جرسيف واملسج6 بالسج6 التجاري 
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بجرسيف تحت الرقمين االيماحيين 
قدره  بثمن  وذلك  و2850   3278
860.000 درهم مع حصول اإلبراء في 

العقد.
بمصلحة  التعرضات  وستقب6 
السج6 التجاري باملحكمة االبتدائية 
بجرسيف إلى غاية 15 يوما من صدور 
النشرة الثانية طبقا ملقتميات املادة 

84 من مدونة التجارة.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة المبط

191 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

بيع رص6 تجاري
2022/03 

حساب رقم 7390
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بقلعة  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
توثيقي  بمقت�سى عقد  رنه  السراغنة 
 ،2021 رغسطس   24 في  مؤرخ 
 2022 مارس   7 بتار خ  ومسج6 
محمد  السيد  باع  السراغنة،  بقلعة 
خرا�سي االدري�سي الساكن ب اسيف 
س رقم 93 مراكش، الحام6 لبطاقة 
 BH96789 رقم  الوطنية  التعر ف 
الساكن  هالل  ربو  محمد  للسيد 
قلعة   210 رقم   1 عواطف  بحي 
التعر ف  السراغنة، الحام6 لبطاقة 
األص6   ،Y418091 رقم  الوطنية 
رقم   01 النخلة  بحي  الكائن  التجاري 
املخصص  السراغنة  قلعة   1543
 PHARMACIE« لصيدلية تحت اسم
املادية  عناصره  بجميع   »KAWTAR
واملعنو ة واملسج6 بالسج6 التجاري 
7776 بثمن  بهذه املحكمة تحت رقم 

إجمالي قدره 500.000 درهم.
تسج6  التعرضات  فإن  وبذلك 
االبتدائية  باملحكمة  المبط  بمكتب 
بقلعة السراغنة داخ6 رج6 15 يوما 

املوالية للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

 رئيس مصلحة كتابة المبط

197 مكرر

املحكمة االبتدائية بطانطان
إعالن عن بيع رسهم في شركة باملزاد 

العلني
ملفي تنفيذ رقم :

2021/96 )إنابة واردة(
 2021/97 )إنابة واردة(

لفائدة شركة دلتا فيش شركة 
مجهولة

األسهم مسجلة بالسج6 التجاري 
باملحكمة االبتدائية بطانطان تحت 
رقم : 293 ينوب عنها األستاذ خالد 

الجمي6 العلوي
ضد : عبد العز ز السالوي

عن  الصادر  القرار  على  بناء 
البيماء  بالدار  االستئناف  محكمة 
بتار خ 8 فبراير 2017 تحت رقم 931 
 2015/2602/4753 في القمية رقم 

و 2015/2602/5381.
عن  الصادر  القرار  على  وبناء 
محكمة االستئناف التجار ة بمراكش 
رقم  تحت   2019 ركتوبر   23 بتار خ 
رقم  االستئنافي  امللف  في   1591
معا  الصادر ن  و   2019/8204/875
شخص  في  فيش  دلتا  شركة  لفائدة 
ممثلها القانوني والنائب عنها ذ/ خالد 
السيد  مواجهة  في  العلوي،  الجمي6 

عبد العز ز السالوي.
القمائي الصادر  وبناء على األمر 
التجار ة  املحكمة  رئيس  السيد  عن 
 2020 نوفمبر   26 بتار خ  بأكادير 
عقود  ملف  في   2333 رقم  تحت 
 2020/8103/2333 مختلفة 
تحفظي  حجز  »بإجراء  والقا�سي 
الطالب  وعهدة  مسؤولية  تحت 
للسيد  اململوكة  األسهم  حدود  في 
دلتا  شركة  في  العز ز  عبد  السالوي 
التجاري  بالسج6  املسجلة  فيش 
تحت  بطانطان  االبتدائية  باملحكمة 
في  دين حدد  ألداء  293، ضمانا  رقم 

مبلغ 1.510.903,49 درهم«.
الحجز  محمري  على  وبناء 
التحفظي على رسهم من رص6 تجاري 
واملنجز ن من طرف األستاذ الحسين 
بدائرة نفوذ  القمائي  جر د املفوض 

وذلك  بطانطان،  االبتدائية  املحكمة 

عن  الصادر  القمائي  لألمر  تنفيذا 

التجار ة  املحكمة  رئيس  السيد 

بأكادير واملشار إلى مراجعه رعاله.

حجز  تحو 6  محمري  على  وبناء 

تحفظي على رسهم في شركة مساهمة 

من  واملنجز ن  تنفيذي  حجز  إلى 

طرف األستاذ الح�سي جر د املفوض 

فبراير   25 بتار خ  وذلك  القمائي 

.2021

القمائي الصادر  وبناء على األمر 

عن السيد رئيس املحكمة االبتدائية 

 2021 ديسمبر   29 بتار خ  بطانطان 

 2021/1109/479 رقم  ملف  في 

خبرة  بإجراء  والقا�سي  روامر(  )ملف 

بتحديد قيمة جميع األسهم املحجوزة 

وعددها 5308 واململوكة للسيد عبد 

فيش  دلتا  في شركة  السالوي  العز ز 

االفتتاحي  الثمن  لتحديد  وذلك 

لبيعها باملزاد العلني.

وبناء على تقر ر الخبرة املنجزة من 

والذي  إدحلي  الحسين  الخبير  طرف 

حدد الثمن االفتتاحي لألسهم والبالغ 

 362,23 مبلغ  في  5308 سهم  عددها 

في  ري  الواحد  للسهم  كقيمة  درهم 

 X362,23 =  5308  : إجمالي  مبلغ 

1.922.716,84 درهم.

يعلن رئيس مصلحة كتابة المبط 

رنه  بطانطان  االبتدائية  باملحكمة 

العلني  باملزاد  قمائي  بيع  سيقع 

العز ز  عبد  للسيد  اململوكة  لألسهم 

فيش«  »دلتا  شركة  في  السالوي 

باملحكمة  التجاري  بالسج6  املسجلة 

 ،293 االبتدائية بطانطان تحت رقم 

واملتمثلة في 5308 سهم وذلك بتار خ 

الحادية  الساعة  2022 على  11 ماي 

عشر صباحا بقاعة الجلسات رقم 1 

وقد  بطانطان،  االبتدائية  باملحكمة 

حدد الثمن االفتتاحي للسهم الواحد 

في مبلغ 362,23 درهم.

تسج6  التعرضات  فإن  وعليه 

باملحكمة  التجاري  السج6  بمكتب 

 15 رج6  داخ6  بطانطان  االبتدائية 

يوما املوالية للنشرة األولى والثانية.

وعلى الرا�سي عليه املزاد رن يؤدي 

الثمن ناجزا باإلضافة إلى مبلغ %10 

لفائدة الخز نة العامة.

اإليماح  من  املز د  رراد  ومن 

االتصال  يمكنه  العروض  وتقديم 

بمصلحة التنفيذ باملحكمة االبتدائية 

بطانطان.

رئيس مصلحة كتابة المبط

198

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار بيع رص6 تجاري

رقم 2022/04

حساب خصو�سي رقم : 23874

بيع رص6 تجاري

حرر  موثق  عقد  بمقت�سى 

مو�سى  األستاذ  بمكتب  بالقنيطرة 

2022 فبراير   31 بتار خ   إقوراشن 

باع :

 MEHDI TOUHTOUH, السيد 

.MAROCAIN CIN G622652

األص6 التجاري الكائن ب : سيدي 

القنيطرة  الحنشة  دوار  الطيبي 

واملستغ6 كصيدلية.

لدى  التجاري  بالسج6  واملقيد 

تحت  بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة 

رقم 73792.

 180.000 ب  تقديره  تم  والذي 

درهم.

لفائدة ك6 من :

 ANASS BOURMADA, السيد 

.MAROCAIN CIN T258555

رعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

املحكمة  لدى  بتعرضهم  يتقدموا  رن 

 15 رج6  داخ6  بالقنيطرة  االبتدائية 

الثانية  النشرة  تار خ  من  ابتداء  يوما 

طبقا للفص6 84 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية 

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

كوثر الشاوي

منتدبة قمائية من الدرجة الثانية

21 مكرر
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املحكمة االبتدائية بابن جرير
تفو ت رص6 تجاري

ملف 2022/01

بمقت�سى عقد عرفي تنازل السيد 

العربي الفرض والسيد كمال الفرض 

والسيدة  الفرض  فدوى  والسيدة 

عفاف الفرض والسيدة كوثر الفرض 

عن  الفرض  مر م  السيدة  لفائدة 

السياقة  تعليم  مؤسسة  في  نصيبهم 

مكرر   39 رقم  املسيرة  بحي  الكائنة 
بابن جر ر املسج6 بالسج6 التجاري 

تحت رقم 1058.

رن  رعاله  املذكور ن  دائني  على 

القسم  إلى  بتعرضهم  يتقدموا 

االبتدائية باملحكمة   التجاري 

من  يبتدئ  رج6  داخ6  جر ر  بابن 

في  و نتهي  الثاني  اإلعالن  نشر  تار خ 

نشر  من   15 عشر  الخامس  اليوم 

اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية 

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بميدلت
بيع رص6 تجاري

طبقا للفص6 83 وما يليه

من القانون رقم 95.15

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيد  باع   2022 فبراير  فاتح  في 

بن  علي  ابن  عمار  ايت  مصطفى 

بن  ايت  بقصر  الساكن  الطيب 

بطاقة  رقم  ميدلت  عياش  ايت  يشو 

 VA92858 رقم  الوطنية  تعر فه 

امحمد بنت  بوز ان  حجيبة   للسيدة 

مو�سى شارع  ب  الساكنة  موالي   بن 

بن نصير بومية ميدلت بطاقة تعر فه 

اململوك  التجاري  األص6   V310856

الخمراء  املسيرة  بشارع  والكائن  له 

عناصره  بجميع  ميدلت  بومية 

قدره  إجمالي  بثمن  واملعنو ة  املادية 

بالسج6  واملسج6  درهم   200.000

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

.11514 رقم  تحت  بميدلت 

وعلى دائني البائع املذكور رعاله رن 

يوجهوا بتعرضاتهم إلى كتابة المبط 

قسم السج6 التجاري لدى املحكمة 

االبتدائية بميدلت داخ6 رج6 يبتدئ 

و نتهي  األول  اإلعالن  نشر  تار خ  من 

15 من نشر  في اليوم الخامس عشر 

اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية 

رئيس كتابة المبط

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت

ملف رقم : 2022/5

حساب 5218

تقديم رص6 تجاري كحصة في شركة

)النشرة األولى(

في املؤرخ  العقد   بمقت�سى 

كر مي  السيد  قدم   2022 مارس   14

كافة   JE273842 رقم  وطنيته  جمال 

 HOTEL TIZNIT التجاري  األص6 

MAURITANIA الذي يملكه والكائن 

واملقيد  تيزنيت  بيرانزران  بشارع 

املحكمة  لدى  التجاري  بالسج6 

االبتدائية بتيزنيت تحت رقم 21952 

واملعنو ة  املادية  عناصره  بجميع 

املسؤولية  ذات  الشركة  في  كحصة 

 STE JK وحيد  بشر ك  املحدودة 

 : والذي قدر ب   HOUSE SARL AU

5.100.000 درهم.

تسج6  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

عشرة  الخمسة  رج6  داخ6  بتيزنيت 

الثانية  للنشرة  املوالية   )15( يوما 

طبقا للمادة 84 من مدونة التجارة.

تحت جميع التحفظات

النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

إمماء : سعيد رقشوش

95 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السج6 التجاري

ملف رقم : 2022/2

حساب رقم : 5089

تقديم رص6 تجاري حصة في شركة

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

السيد  قدم   2021 نوفمبر   29 في 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  جعة  علي 

الوطنية رقم J825509، كافة األص6 

رقم  والكائن  يملكه  الذي  التجاري 
واملقيد  تيزنيت  الحمام  زنقة   127

املحكمة  لدى  التجاري  بالسج6 

 1336 رقم  تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

واملعنو ة  املادية  عناصره  بجميع 

املسؤولية  ذات  الشركة  في  كحصة 

 STE PHARMACIE JAA املحدودة 

والذي قوم بـ : 655.000 درهم.

تسج6  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

عشرة  الخمسة  رج6  داخ6  بتيزنيت 

الثانية  للنشرة  املوالية   )15( يوما 

طبقا للمادة 84 من مدونة التجارة.

تحت جميع التحفظات

النشرة الثانية 

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السج6 التجاري

ملف رقم : 2022/1

حساب رقم : 5028
تفو ت رص6 تجاري

تجاري  رص6  هبة  عقد  بموجب 

املؤرخ في 4 يناير 2022.

اتخروفت  محمد  السيد  وهب 

األص6  كافة   ،J802883 رقم  وطنيته 

 9 برقم  الكائن  للمح6  التجاري 

تيزنيت  املشور  ساحة  النور  قسار ة 

يحم6  املجوهرات  لبيع  واملخصص 

اسم مجوهرات اوتخروفت واملسج6 

 2466 رقم  تحت  التجاري  بالسج6 

بتيزنيت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم  وطنيته  اتخروفت  انوار  لفائدة 

املادية  عناصره  بجميع   JE274576

إجمالي  بثمن  قوم  والذي  واملعنو ة 

قدره 100.000 درهم.

تسج6  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

عشرة  الخمسة  رج6  داخ6  بتيزنيت 

الثانية  للنشرة  املوالية   )15( يوما 

طبقا للمادة 84 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية 

تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
ملف رقم : 2022/07

حساب رقم : 15352
بيع رص6 تجاري

بتار خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الر احي  السيد  باع   2022 يناير   5
رقم  ب.ت.و.  ل  الحام6  شكوك 

قطاف  سعيد  للسيد   F1997259

الحام6 ل ب.ت.و. XA70877 األص6 

 49952 رقم  تحت  املسج6  التجاري 

بالخميسات  االبتدائية  باملحكمة 

والكائن 531 شارع محمد الزرقطوني 

حي الفرح الخميسات واملستغ6 ألج6 

بجميع  الخبز،  إلنتاج  تقليدية  مخبزة 

واملقدر  واملعنو ة  املادية  عناصره 

بثمن 50000 درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  المبط  بكتابة  توضع  رن 

رج6  داخ6  بالخميسات  االبتدائية 
صدور  تار خ  من  يوما  عشر  خمسة 

النشرة الثانية.

النشرة األولى 
رئيس مصلحة كتابة المبط

89 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع رص6 تجاري

ملف رقم : 2022/03

حساب رقم : 15196

بتار خ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 

السيدة  باعت   2022 فبراير   23

فاطمة بوبية، الحاملة ل.ب.ت.و رقم 
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G104100 للسيدة هدى بوشالغمي، 

FA95694 األص6  الحاملة ل.ب.ت.و 

 25270 رقم  تحت  املسج6  التجاري 

بالخمسيات،  االبتدائية  باملحكمة 

الخامس،  محمد  بشارع  والكائن 

الخميسات  تيفلت  النهمة،  حي 

»النهمة«  صيدلية  ألج6  واملستغ6 

واملعنو ة  املادية  عناصره  بجميع 

واملقدر بثمن 750.000 درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  المبط  بكتابة  توضع  رن 

رج6  داخ6  بالخميسات  االبتدائية 

تار خ  من  يوما   )15( عشر  خمسة 

صدور النشرة الثانية.

النشرة الثانية 

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

29 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم
ملف إيداع تقديم رص6 تجاري في 

حصة شركة
ملف رقم : 2022/4

إعالن قمائي عن تقديم رص6 
تجاري حصة في شركة

من  عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

خالله  من  يوسف  بابا  السيد  طرف 

في  حصة  تجاري  رص6  تقديم  تم 

شركة.

الحام6  يوسف  بابا   : املساهم 

 UA59025 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 CHEF التجاري  لألص6  مالك 

 D’INSTITUTION ECOLE

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE

 CRECHE ET GARDERIE

 CRECHE ET تحت اسم D’ENFANT

 MATERNEL SIJILMASSA PRIVE

باملحكمة  التجاري  بالسج6  مسج6 

االبتدائية بكلميم تحت رقم 9558.

المر بة املهنية رقم : 49603993.

املساهمة  من  املستفيدة  الشركة 

 CRECHE ET MATERNEL   :

طور  في  وهي   SIJILMASSA PRIVE

التشكي6 بمدينة كلميم.

تم تقييم الحصة املقدمة في مبلغ 

قدره : 1.264.000 درهم.

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وعليه 

رن  مصلحة  ذي  لك6  يعلن  المبط 

المبط  كتابة  إلى  بتعرضه  يتقدم 

شعبة السج6 التجاري بهذه املحكمة 

للنشرة  املوالية  يوما   15 رج6  داخ6 

مدونة  من   84 للمادة  طبقا  الثانية 

التجارة.

النشرة الثانية 

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

49 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم
ملف إيداع تقديم رص6 تجاري

 في حصة شركة
ملف إيداع بيع األص6 التجاري

 رقم 2021/13

إعالن قمائي عن بيع األص6 
التجاري

بمقت�سى محمر بيع رص6 تجاري 

التنفيذ  مأمور  طرف  من  واملحرر 

السيد محمد الكائن بتار خ 15 نوفمبر 

2021 ملف حجز تنفيذي على األص6 

باملحكمة   2019/19 رقم  التجاري 

االبتدائية بكلميم، فإن السيد محمد 

الوطنية  للبطاقة  الحام6   يحي  بن 
رقم BH399059 رست عليه املزايدة 

الحجز  التجاري موضوع  األص6  على 

تحت  صيدلية  عن  عبارة  هو  والذي 

الخمراء«  املسيرة  »صيدلية  اسم 

بكلميم  املسيرة  بشارع  والكائنة 

واملسج6 بالسج6 التجاري باملحكمة 

 3782 رقم  تحت  بكلميم  االبتدائية 

واملعنو ة،  املادية  عناصره  بجميع 

بمبلغ 400.800 درهم.

محمد  السيد  يصبح  وبذلك 

لألص6  الوحيد  املالك  هو  يحي  بن 

الخمراء  املسيرة  صيدلية  التجاري 

بكلميم  املسيرة  بشارع  الكائنة 

واملسج6 بالسج6 التجاري باملحكمة 

 3782 رقم  تحت  بكلميم  االبتدائية 

بجميع عناصره املادية واملعنو ة.

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 

رن  مصلحة  ذي  لك6  يعلن  المبط 

المبط  كتابة  إلى  بتعرضه  يتقدم 

شعبة السج6 التجاري بهذه املحكمة 

للنشرة  املوالية  يوما   15 رج6  داخ6 

مدونة  من   84 للمادة  طبقا  الثانية 

التجارة.

النشرة الثانية 

عن رئيس مصلحة كتابة المبط

50 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إرسال رقم : 2022/582

بيع رص6 تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة المبط 

رنه  بورزازات  االبتدائية  باملحكمة 

ماي   21 بتار خ  بمقت�سى عقد محرر 

بتار خ  بورزازات  ومسج6   ،2019

عبد  السيد  فوت   2022 مارس   3

الحميد غاشة للسيد عز ز لحميدي، 

لبيع  املعد  التجاري  األص6  جميع 

 : ب  والكائن  بالتقسيط،  املالبس 

بورزازات،  السادس  محمد  شارع 

بهذه  التجاري  بالسج6  واملسج6 

وذلك   ،15802  : رقم  تحت  املحكمة 

بجميع عناصره املادية واملعنو ة.

التعرضات  وبناء عليه فإن جميع 

املحكمة  بهذه  المبط  لكتابة  تقدم 

للنشرة  املوالية  يوما   15 رج6  داخ6 

الثانية.

النشرة األولى 

90 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع رص6 تجاري

)فرع شركة(

يعلن رئيس مصلحة كتابة المبط 

رنه  بورزازات،  اإلبتدائية  باملحكمة 

من  محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

لحسن  ايت  عمر  األستاذ  طرف 

فبراير  فاتح  بتار خ  بورزازات  موثق 

 SABITRAV شركة  فوتت   ،2022

SARL AU في شخص ممثلها القانوني 

باملحكمة  التجاري  بالسج6  املسجلة 

 5345 االبتدائية بورزازات تحت رقم 

مقرها بحي تماسينت ورزازات.

 CAFE« شركة  لفائدة 

 »RESTAURANT MARS SARL AU

باملحكمة  التجاري  بالسج6  املسجلة 

رقم  تحت  بورزازات  االبتدائية 

11817 مقرها بدوار تاجدة ترميكت  

ورزازات.

 3 املسمى  التجاري  األص6 

معد  للشركة  فرع  عن  عبارة  مارس، 

وسناك،  ومطعم  مقهى  الستغالل 

والكائن بساحة 3 مارس شارع محمد 

بجميع  وذلك  بورزازات،  الخامس 

عناصره املادية واملعنو ة.

التعرضات  وبناء عليه فإن جميع 

املحكمة  بهذه  المبط  بكتابة  تقدم 

)مكتب السج6 التجاري( داخ6 رج6 

15 يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية 
رئيس مصلحة كتابة المبط

51 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
املرجع : تغيير الشك6 القانوني

ملف رقم : 10/2022
رقم السج6 التجاري : 43872

بيع رص6 تجاري
التجاري  األص6  بيع  لعقد  تبعا 

من السيد يوسف بنعيشة، الحاملة 

 ،AB344079 رقم  التعر ف  لبطاقة 

برقم  والساكن  الجنسية،  مغربي 
شارع  األول  الطابق  الكوفة  زنقة   24

الساقية الحمراء بطانة سال.

الحام6  علي،  منقار  السيد  إلى 

رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

سعيد  بتجزئة  والساكن   B73720

حجي رقم 746 طر ق القنيطرة، سال، 

ذي املواصفات التالية :
الدار  رقم  الكوفة  زنقة   : العنوان 

24 الكراج رقم 2 مكرر بطانة سال.

 : التجاري  األص6  بيع  قيمة 

200.000 درهم.

مكونات األص6 التجاري :

الزبائن والسمعة التجار ة.
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اإلسم التجاري وعنوان املح6.

الحق في الكراء.

يتطلبها  التي  واللوازم  املعدات 

النشاط التجاري.

وتبعا لعقد كراء مؤرخ بتار خ فاتح 

العقد  تسجي6  تار خ   ،2015 ركتوبر 

 RE: 27/08 - OR:  2022 فبراير   4  :

.2729

تقب6  التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  المبط  بكتابة 

تار خ  من  يوما   15 رج6  داخ6  بسال 

النشرة الثانية.

النشرة األولى

195 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

إعالن عن تحو 6 رص6 تجاري
من شخص اعتباري إلى معنوي

ملف رقم : 06/2022

حساب رقم : 48688

قام السيد عبد الرحيم بنسعيد، 

رقم  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

الجنسية،  مغربي   ،A280074

 4820 رقم  التجاري  السج6 

من شخص  التجاري  األص6  بتحو 6 

اسم  في  معنوي  إلى شخص  اعتباري 

 PHARMACIE BENSAID« شركة 

الكائن   »ABDERRAHIM SARL

رقم  محمد  سيدي  األمير  شارع   : ب 

فيه  املزاول  سال،  القر ة  مكرر   23

نشاط : PHARMACIE وذلك حسب 

الشروط والكيفية املذكورة في العقد.

تقب6  التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  المبط  بكتابة 

تار خ  من  يوما   15 رج6  داخ6  بسال 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية 

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

تقديم رص6 تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 2022/2

حساب رقم : 45334

مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 نوفمبر   24 بتار خ  اإلمماء 

 2021 نوفمبر   26 بتار خ  واملسج6 

بإدارة التسجي6 بالرباط.

مر م  علجة  السيدة  تقدمت 

 GK رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

20081 الساكنة بإقامة ندى بلوك 5 

6 طر ق  الشقة رقم   53 العمارة رقم 

 PHARMACIE القنيطرة سال لشركة

ذات  شركة   ALKHADRAA SALE

واحد  بشر ك  محدودة  مسؤولية 

االجتماعي  مقرها  التأسيس  طور  في 
بتجزئة الجز رة الخمراء رقم 46 حي 
التجاري  األص6  جميع  سال  اشماعو 

باملحكمة  التجاري  بالسج6  املقيد 

 34896 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بجميع عناصره املادية واملعنو ة.
فعلى دائنيي مقدم األص6 التجاري 

املذكور رعاله رن يتقدموا بتعرضاتهم 

باملحكمة  التجاري  السج6  قسم  إلى 

يبتدئ  رج6  داخ6  بسال  االبتدائية 

من تار خ نشر اإلعالن األول و نتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثانية 

63 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع رص6 تجاري

ملف رقم 2021/23

حساب رقم 29446

بتار خ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتار خ  ومسج6   2021 يونيو   11

رضوان  السيد  باع   2021 يونيو   30

التعر ف  لبطاقة  الحام6  قاصد 

السيد  إلى   M275234 رقم  الوطنية 

لبطاقة  الحام6  حاتبي  الفتاح  عبد 

 M361045 رقم  الوطنية  التعر ف 

الحام6  حاتبي  توفيق  والسيد 

رقم  الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

التجاري  األص6  مجموع   M408053

رقم  تحت  التجاري  بالسج6  املسج6 

 KISSARIAT  ,86 ب  الكائن   29110

فيه  املزاول   ،TAZI, ELJADIDA

 MD DEVETEMENTS« نشاط 

 CONFECTIONNES EN DEMI

GROS« تحت اسم.

والكيفية  الشروط  حسب  وذلك 

املذكورة في العقد.

وعليه فإن التعرضات تقب6 بكتابة 

المبط باملحكمة االبتدائية بالجديدة 

داخ6 رج6 15 يوما من تار خ النشرة 

الثانية.

النشرة الثانية 
املشرف على مصلحة السج6 التجاري

56 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي إستئنافي

رقم : 2022/2615/128

ملخص الحكم رو القرار

مزداد  روعي�سى   : العائلي  االسم 

بتار خ 31 يوليو 2002 بفاس.

االسم الشخ�سي : محمد.

ابن : عقى ورمه : نجية بنت رحمد.

 2 41 حي املسيرة  : الرقم  الساكن 

فاس.

نوفمبر   23 بتار خ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2021

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

عرض  هتك  جر متي   : رج6  من 

بالعنف واالبتزاز.

في الشك6 : قبول االستئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 

غرفة  عن  الصادر  املستأنف 

بتار خ املحكمة  بهذه   الجنايات 

في   104 رقم  تحت   2021 يناير   25

امللف رقم 2021/2613/86 القا�سي 

من  اوعي�سى  محمد  املتهم  بـمؤاخذة 

بسنة  ومعاقبته  إليه  نسب  ما  رج6 
واحدة حبسا نافذا، مع الصائر دون 

إجبار.

تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

العق6.
املخزنية  األمالك  وبإشعار 

بملخص الحكم.
 وبنشره في الجر دة الرسمية بمسعى

من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.
96

محكمة االستئناف بفاس
رقم : 2022/2615/130
ملخص الحكم رو القرار

مزداد  مصباح   : العائلي  االسم 
بتار خ 2 يونيو 2003 بفاس.
االسم الشخ�سي : حمزة.

بنت  حليمة   : ورمه  محمد   : ابن 
محمد.

حي  ب  بلوك   2 الزنقة   : الساكن 
الوفاق عين السمن فاس.

نوفمبر   23 بتار خ  عليه  حكم 
الجنايات  غرفة  طرف  من   2021
انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.
السرقة  جناية   : رج6  من 
والتهديد  والعنف  بالتعدد  املوصوفة 
وحم6  السالح  واستعمال  واللي6 

السالح بدون مبرر مشروع.
في الشك6 : قبول االستئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 
غرفة  عن  الصادر  املستأنف 
بتار خ املحكمة  بهذه   الجنايات 
4 مارس 2019 تحت رقم 42 في امللف 
القا�سي   2018/2614/126 رقم 
من  مصباح  حمزة  املتهم  بـمؤاخذة 
املوصوفة  السرقة  جناية  رج6 
واللي6  والتهديد  والعنف  بالتعدد 
مبرر  بدون  السالح  حم6  وجنحة 
مشروع ومعاقبته بسنة واحدة حبسا 
دون  الصائر  مع  التنفيذ،  موقوف 

إجبار.
تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

العق6.
املخزنية  األمالك  وبإشعار 

بملخص الحكم.
الرسمية  الجر دة  في  وبنشر 
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بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.
الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

97

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي إستئنافي

رقم : 2021/2645/238
ملخص الحكم رو القرار

مزداد  فح�سي   : العائلي  االسم 
بتار خ 2 ماي 1994 بفاس.

االسم الشخ�سي : منعم.
بنت  فاطمة   : ورمه  محمد   : ابن 

محمد.
الدالية  تجزئة   212  : الساكن 

املسيرة فاس.
نوفمبر   23 بتار خ  عليه  حكم 
الجنايات  غرفة  طرف  من   2021
انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.
من رج6 : جرائم التغر ر بقاصرة  

وهتك عرضها بالعنف واختطافها.
في الشك6 : قبول االستئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 
غرفة  عن  الصادر  املستأنف 
بتار خ املحكمة  بهذه   الجنايات 

 583 رقم  تحت   2020 نوفمبر   16
 2019/2641/219 رقم  امللف  في 
منعم  املتهم  بـمؤاخذة  القا�سي 
التغر ر  جنحة  رج6  من  فح�سي 
عنف  بدون  عرضها  وهتك  بقاصرة 
القانون  من   484 للفص6  طبقا 
طبقا  التكييف  إعادة  بعد  الجنائي 
املسطرة  قانون  من   432 للمادة 
 (6( رشهر  بستة  ومعاقبته  الجنائية 
الصائر مجبرا  نافذا، وتحمي6  حبسا 

في األدنى.
تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

العق6.
املخزنية  األمالك  وبإشعار 

بملخص الحكم.
الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 
للمتهم.

98

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم رو القرار 
ملف جنائي استئنافي 

رقم 2021/2645/236
االسم العائلي : خوالني ادري�سي.

االسم الشخ�سي : عثمان، مزداد 
سنة 1966 بفاس.

ابن : محمد ورمه : السعدية بنت 
محمد.

رهال  تجزئة   27 رقم   : الساكن 
إقامة الر اض، املرجة، فاس.

حكم عليه بتار خ 23 نوفمبر 2021 
من طرف غرفة الجنايات االستئنافية 

بفاس علنيا انتهائيا وغيابيا.
: جناية التغر ر بقاصرة  من رج6 
عنه  نتج  عنف  بدون  عرضها  وهتك 

االفتماض.
في الشك6 : قبول االستئناف.

في املوضوع : تأييد القرار املستأنف 
الجنايات  غرفة  عن  الصادر 
بتار خ بفاس  االستئناف   ملحكمة 
2 ربر 6 2018 تحت رقم 262 في امللف 
القا�سي   2017/2641/214 رقم 
خوالني  عثمان  املتهم  مؤاخذة   : بـ 
بقاصرة  التغر ر  جناية  رج6  من 
وهتك عرضها دون عنف الناتج عنه 
 ،475 للفصول  طبقا  االفتماض 
الجنائي  القانون  من   488  ،484
حبسا   )2( اثنتين  بسنتين  ومعاقبته 
في  واإلجبار  الصائر  وتحميله  نافذا، 

األدنى.
تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

العق6.
املخزنية  األمالك  وبإشعار 

بملخص الحكم.
الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.
الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط
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محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم رو القرار 

ملف جنائي استئنافي 
رقم 2021/2615/130

االسم العائلي : التمصوري.

مزداد  هشام،   : الشخ�سي  االسم 

بتار خ 27 ماي 2003 بفاس.
بنت  رقية   : ورمه  محمد   : ابن 

محمد.

حي  ب  بلوك   2 الزنقة   : الساكن 

الوفاق، عين السمن، فاس.

حكم عليه بتار خ 23 نوفمبر 2021 

من طرف غرفة الجنايات االستئنافية 

بفاس علنيا انتهائيا وغيابيا.

السرقة  جناية   : رج6  من 

والتهديد  والعنف  بالتعدد  املوصوفة 

وحم6  السالح  واستعمال  واللي6 

السالم بدون مبرر مشروع.

في الشك6 : قبول االستئناف.

في املوضوع : تأييد القرار املستأنف 

الجنايات  غرفة  عن  الصادر 

بتار خ بفاس  االستئناف   ملحكمة 

4 مارس 2019 تحت رقم 42 في امللف 
القا�سي   2018/2614/126 رقم 

التمصوري  هشام  املتهم  بـمؤاخذة 

املوصوفة  السرقة  جناية  رج6  من 

واللي6  والتهديد  والعنف  بالتعدد 

مبرر  بدون  السالح  حم6  وجنحة 

 (1( واحدة  بسنة  ومعاقبته  مشروع 

الصائر  مع  التنفيذ  موقوف  حبسا 

تمامنا دون إجبار.

تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

العق6.

وبإشعار األمالك املخزنية بملخص 

الحكم.

الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط
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محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم رو القرار 

ملف جنائي استئنافي 

رقم 2021/2645/237

االسم العائلي : احر بش.

مزداد  رحمد،   : الشخ�سي  االسم 

سنة 1992 بدوار اسكايكة.

بنت  حياة   : ورمه  محمد   : ابن 

محمد.

الساكن : 185 تجزئة الدالية، حي 

املسيرة، فاس.

حكم عليه بتار خ 23 نوفمبر 2021 

من طرف غرفة الجنايات االستئنافية 

بفاس علنيا انتهائيا وغيابيا.

: جناية التغر ر بقاصرة  من رج6 

وهتك عرضها بالعنف.

في الشك6 : قبول االستئناف.

في املوضوع : تأييد القرار املستأنف 

بهذه  الجنايات  غرفة  عن  الصادر 

 2018 ربر 6   30 بتار خ  املحكمة 

رقم  امللف  في   364 رقم  تحت 

2017/2641/228 القا�سي بـمؤاخذة 

املتهم احمد احر بش من رج6 جنحة 

بدون  وهتك عرضها  بقاصرة  التغر ر 

484 من   ،475 للفصلين  عنف طبقا 

ق ج بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 

الجنائية  املسطرة  قانون  من   432

حبسا   )1( واحدة  بسنة  ومعاقبته 

نافذا، وتحمي6 املتهم الصائر مجبرا في 

األدنى.

تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

العق6.

املخزنية  األمالك  وبإشعار 

بملخص الحكم.

الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

101
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محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم رو القرار 
ملف جنائي استئنافي 

رقم 2021/2643/114
االسم العائلي : اجر ف.

: شفيق، مزداد  الشخ�سي  االسم 
بتار خ 24 ديسمبر 1998 بدوار هوارة.

بنت  كنزة   : ورمه  محمد   : ابن 
محمد.

الساكن : دوار هوارة سيد العابد، 
القر ة، تاونات.

حكم عليه بتار خ 23 نوفمبر 2021 
من طرف غرفة الجنايات االستئنافية 

بفاس علنيا انتهائيا وغيابيا.
من رج6 : جناية االغتصاب الناتج 

عن االفتماض.
في الشك6 : قبول االستئناف.

في املوضوع : تأييد القرار املستأنف 
الجنايات  غرفة  عن  الصادر 
بتار خ بفاس  االستئناف   ملحكمة 
في   106 رقم  تحت   2021 فبراير   15
امللف رقم 2020/2639/80 القا�سي 
: مؤاخذة املتهم شفيق اجر ف من  بـ 
رج6 ما نسب إليه ومعاقبته بسنتين 
وتحميله  نافذا،  حبسا   )2( اثنتين 

الصائر واإلجبار في األدنى.
تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

العق6.
املخزنية  األمالك  وبإشعار 

بملخص الحكم.
الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.
الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

102

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم رو القرار 
ملف جنائي استئنافي 

رقم 2021/2643/110
االسم العائلي : الدر وش.

مزداد  عادل،   : الشخ�سي  االسم 
بتار خ 3 يونيو 1987 بفاس.

بنت  فاطمة   : ورمه  محمد   : ابن 
قدور.

 28 ر  عمارة   7 زنقة   : الساكن 
المحى،  مجموعة  دليلة،  تجزئة 

زواغة فاس.
حكم عليه بتار خ 23 نوفمبر 2021 
من طرف غرفة الجنايات االستئنافية 

بفاس علنيا انتهائيا وغيابيا.
عرض  هتك  جناية   : رج6  من 
بالعنف والتهديد بالسالح والسرقة في 

حق مشغ6 واستعمال ناقلة.
في الشك6 : قبول االستئناف.

في املوضوع : تأييد القرار املستأنف 
ملحكمة  الجنايات  غرفة  عن  الصادر 
فبراير   19 بتار خ  بفاس  االستئناف 
رقم  امللف  في   118 رقم  تحت   2018
2017/2639/146 القا�سي بـمؤاخذة 
املتهم عادل الدر وش من رج6 جرائم 
هتك عرض بالعنف والتهديد بالسالح 
واستعمال  مشغ6  حق  في  والسرقة 
ناقلة طبقا للفصول 509، 485، 429 
من القانون الجنائي ومعاقبته بسنتين 
وتحميله  نافذا،  حبسا   )2( اثنتين 

الصائر واإلجبار في األدنى.
تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

العق6.
املخزنية  األمالك  وبإشعار 

بملخص الحكم.
الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.
الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

103

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم رو القرار 
ملف جنائي استئنافي 

رقم 2021/2643/111
االسم العائلي : بويي.

مزداد  : محمد،  الشخ�سي  االسم 
بتار خ 21 رغسطس 1982 بفاس.

بنت  راضية   : ورمه  محمد   : ابن 
محمد.

بنور،  سيدي   10 رقم   : الساكن 

الفتوح،  باب  الز تون،  واد  خريشفة 

فاس.

حكم عليه بتار خ 23 نوفمبر 2021 

من طرف غرفة الجنايات االستئنافية 

بفاس علنيا انتهائيا وغيابيا.

االحتجاز  جرائم   : رج6  من 

واالختطاف واالغتصاب.

في الشك6 : قبول االستئناف.

في املوضوع : تأييد القرار املستأنف 

ملحكمة  الجنايات  غرفة  عن  الصادر 

مارس   26 بتار خ  بفاس  االستئناف 

رقم  امللف  في   237 رقم  تحت   2018

2017/2639/124 القا�سي بـمؤاخذة 

جرائم  رج6  من  بويي  محمد  املتهم 

واالغتصاب  واالختطاف  االحتجاز 

حبسا   )2( اثنتين  بسنتين  ومعاقبته 

في  واإلجبار  الصائر  وتحميله  نافذا، 

األدنى.

تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

العق6.

املخزنية  األمالك  وبإشعار 

بملخص الحكم.

الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

104

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم رو القرار 

ملف جنائي استئنافي 
رقم 2021/2639/103

االسم العائلي : الزروالي.

االسم الشخ�سي : محمد.
ابن : عبد الرزاق ورمه : ز نب بنت 

محمد.

 1992 فبراير   8  : بتار خ  املولود 

بفاس.
 6 زنقة  الشرشرة،  حي   : الساكن 

رقم 5، الحاجب.

 2022 7 فبراير  بتار خ  حكم عليه 

بفاس من  الجنايات  من طرف غرفة 

عنه  الناتج  االغتصاب  جناية  رج6 
في حق شخص من ذوي  االفتماض 

االحتياجات الخاصة.

 (5( بخمس  ذلك  عن  ومعاقبته 

سنوات حبسا نافذا، وتحميله الصائر 

واإلجبار في األدنى.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

105

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم رو القرار 

ملف جنائي استئنافي 
رقم 2021/2641/302

االسم العائلي : زعنان.

االسم الشخ�سي : محمد.

فتيحة   : ورمه  الرزاق  عبد   : ابن 

بنت اعمارة.

 1983 يونيو   24  : بتار خ  املولود 

براس الواد تاونات.

ادريس  موالي  إقامة   : الساكن 

بالعمارة 10 الشقة 2 تغاث، فاس.

 2022 7 فبراير  بتار خ  حكم عليه 

بفاس  الجنايات  غرفة  طرف  من 

قاصر  عرض  هتك  جناية  رج6  من 
بالعنف من طرف رحد األصول

 (5( بخمس  ذلك  عن  ومعاقبته 

سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر 

واإلجبار في األدنى.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

106

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم رو القرار 

ملف جنائي استئنافي 
رقم 2021/2639/104

االسم العائلي : اركيك.

االسم الشخ�سي : محمد.

ابن : رحمد ورمه : فتيحة.
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املولود بتار خ : 1966 بفاس.

الساكن : بالرقم 83 بتجزئة ر اض 

الليمون، تغاث، فاس.

 2022 7 فبراير  بتار خ  حكم عليه 

بفاس من  الجنايات  من طرف غرفة 

رج6 جناية هتك عرض بالعنف طبقا 

الجنائي  القانون  من   485 للفص6 

بعد إعادة التكييف.

ومعاقبته عن ذلك بسنتين اثنتين 

الصائر  وتحميله  نافذا  حبسا   )2(

واإلجبار في األدنى.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

107

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم رو القرار 

ملف جنائي استئنافي 

رقم 2021/2641/217

االسم العائلي : الوردي.

االسم الشخ�سي : رحمد.

بنت  عائشة   : ورمه  حميد   : ابن 

عبد الرحمان.

 2000 يونيو   22  : بتار خ  املولود 

بتاونات.

بالد   16 زنقة   3 بالرقم   : الساكن 

الجامعي املصلى باب فتوح، فاس.

حكم عليه بتار خ 31 يناير 2022 

بفاس من  الجنايات  من طرف غرفة 

وهتك  بقاصرة  التغر ر  جناية  رج6 

عنه  الناتج  عنف  بدون  عرضها 

 ،475 للفصول  طبقا  االفتماض 

الجنائي بعد  القانون  488 من   ،484

إعادة التكييف.

ومعاقبته عن ذلك بسنتين اثنتين 

وتحميله  التنفيذ  موقوف  حبسا   )2(

الصائر واإلجبار في األدنى.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

108

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم رو القرار
ملف جنائي رقم : 2021/2641/243

االسم العائلي : الهاشمي.

االسم الشخ�سي : الغالي.

بنت  فاطمة   : ورمه  علي   : ابن 

احمد.

 1989 فبراير   19 بتار خ  املولود 

بتاونات.

الحيط  باب  بدوار   : الساكن 

فناسة تاونات.

حكم عليه بتار خ 31 يناير 2022 

من طرف غرفة الجنايات بفاس.

من رج6 جناية هتك عرض قاصر 

االفتماض  عنه  الناتج  عنف  بدون 

من   488-484 للفصلين  طبقا 

القانون الجنائي بعد إعادة التكييف.

ومعاقبته عن ذلك بسنتين اثنتين 

تحميله  مع  التنفيذ،  موقوف  حبسا 

الصائر واإلجبار في األدنى.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

109

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم رو القرار
ملف جنائي رقم : 2021/2615/129

االسم العائلي : الحمو�سي.

االسم الشخ�سي : محمد.

بنت  فاطمة   : ورمه  حسن   : ابن 

محمد.

 2005 فبراير   10 بتار خ  املزداد 

بفاس.

حي  الف  بلوك   308  : الساكن 

الوفاق زواغة العليا، فاس.

نوفمبر   23 بتار خ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2021

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

املوصوفة  السرقة   : رج6  من 

بالتعدد والتسلق والكسر.

في الشك6 : قبول االستئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 

غرفة  عن  الصادر  املستأنف 

بتار خ املحكمة  بهذه   الجنايات 

في   84 رقم  تحت   2020 نوفمبر   30

امللف رقم 2020/2613/28 القا�سي 

املتهم محمد الحمو�سي من  بـمؤاخذة 

بسنة  ومعقابته  إليه  نسب  ما  رج6 

مع  التنفيذ،  موقوف  حسبا  واحدة 

الصائر دون إجبار.

تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

العق6.

املخزنية  األمالك  وبإشعار 

بملخص الحكم.

الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

110

محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي

رقم : 2021/2645/295

ملخص الحكم رو القرار

مهذب  الصنهاجي   : العائلي  االسم 

االسم الشخ�سي : محمد.

 1994 نوفمبر   27 بتار خ  مزداد 

بفاس.

ابن عبد الخالق، ورمه : نادية بنت 

رحمد.
جنان   4 زنقة   12 رقم   : الساكن 

الشامي لقطيب الجنانات فاس.

ديسمبر   21 بتار خ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2021

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

التغر ر   جناية  رج6  من  وغيابيا، 

بقاصر وهتك عرضها بدون عنف.

في الشك6 قبول االستئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 

غرفة  عن  الصادر  املستأنف 

بفاس  االستئناف  ملحكمة  الجنايات 

عدد  تحت   2021 ركتوبر   28 بتار خ 

724 في امللف رقم 2021/2641/132 

رج6  من  املتهم  بمؤاخدة  القا�سي 

 (1( بسنة  ومعاقبته  إليه  املنسوب 

واحدة حبسا نافذا، وتحميله الصائر 

واإلجبار في األدنى.

تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

املخزنية  االمالك  وإشعار  العق6 

بملخص الحكم.

الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

وبتعليق  العامة  النيابة  من  بمسعى 

الحكم بباب آخر مسكن املتهم.

الرئيس

ممث6 النيابة العامة

كاتب المبط

154

محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي

رقم : 2021/2645/298

ملخص الحكم رو القرار

االسم العائلي : الزكاني

 االسم الشخ�سي : حياة.

مزدادة سنة 1955 بصفرو.

بنت  فطومة   : ورمها  ادريس،  ابن 

محمد.

اللة  السعادة  تجزئة   : الساكنة 

رمينة طر ق بودرهم صفرو.

ديسمبر   21 بتار خ  عليها  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2021

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

االختطاف  جر مة  رج6  من  وغيابيا، 

في الشك6  قبول االستئناف.

في املوضوع : إلغاء القرار املستأنف 

الجنايات ملحكمة  الصادر عن غرفة 

نوفمبر   4 بتار خ  بفاس  االستئناف 

امللف رقم  في   748 2021 تحت عدد 

به  ق�سى  فيما   2021/2641/99

جديد  من  والحكم  املتهمة  براءة  من 

اإلختطاف  جر مة  رج6  من  بإدانتها 

نافذا  حبسا   )2( بسنتين  ومعاقبتها 

في  مجبرا  الصائر  املتهمة  وتحمي6 

األدنى.

وبعق6 رمالك املتهمة وبقائها تحت 

املخزنية  األمالك  وإشعار  العق6 

بملخص الحكم.
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الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

وبتعليق  العامة  النيابة  من  بمسعى 

الحكم بباب آخر مسكن للمتهم.

الرئيس

ممث6 النيابة العامة

كاتب المبط

155 

محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي

رقم : 2021/2615/146

ملخص الحكم رو القرار

االسم العائلي : لعوج.

 االسم الشخ�سي : رنس.

 2004 مارس   3 بتار خ  مزداد 

بفاس.

حفيظة   : ورمه  الرزاق،  عبد  ابن 

بنت عبد القادر.

بني  الشقوبيين  دوار   : الساكن 

سنوس قر ة با محمد.

ديسمبر   7 بتار خ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2021

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

جر مة  في  املشاركة  رج6  من 

والكسر  باللي6  املقترنة  السرقة 

ذات  لناقلة  واستعمال  والتعدد 

محرك. 

في الشك6 قبول االستئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 

غرفة  عن  الصادر  املستأنف 

بفاس  االستئناف  ملحكمة  الجنايات 

بتار خ 6 ماي 2021 تحت عدد 51 في 

امللف رقم 2021/2613/10 القا�سي 

من  لعوج  رنس  الحدث  بمؤاخدة 

املقترنة  السرقة  جر مة  في  املشاركة 

واستعمال  والتعدد  والكسر  باللي6 

ناقلة ذات محرك ومعاقبته بسنة)1) 

واحدة حبسا نافذا، وتحميله الصائر 

دون إجبار.

تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

املخزنية  األمالك  وبإشعار  العق6 

بملخص الحكم.

الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

وبتعليق  العامة  النيابة  من  بمسعى 

الحكم بباب آخر مسكن للمتهم.

الرئيس

ممث6 النيابة العامة

كاتب المبط

156 

محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي

رقم : 2021/2645/241

ملخص الحكم رو القرار

االسم العائلي : إدري�سي.

 االسم الشخ�سي : محمد.

 1980 ركتوبر   6 بتار خ  مزداد 

بفاس.

بنت  يامنة   : ورمه  محمد،  ابن 

محمد.

 7 الزنقة   1277 الرقم   : الساكن 

حي سيدي الهادي زواغة فاس.

نوفمبر   23 بتار خ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2021

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

 من رج6 جناية هتك عرض قاصرة 

بالعنف الناتج عنه اإلفتماض.

 في الشك6 قبول االستئناف.

في املوضوع : تأييد القرار املستأنف 

الجنايات ملحكمة  الصادر عن غرفة 

ربر 6   19 بتار خ  بفاس  االستئناف 

امللف  في   269 عدد  تحت   2021

القا�سي   2021/2641/41 رقم 

من  إدري�سي  محمد  املتهم  بمؤاخدة 

رج6 ما نسب إليه ومعاقبته بسنتين 

الصائر  وتحميله  نافذا،  حبسا   )2(

واإلجبار في األدنى.

تحت  وبقائها  املتهم  رمالك  وبعق6 

املخزنية  األمالك  وبإشعار  العق6 

بملخص الحكم.

الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

وبتعليق  العامة  النيابة  من  بمسعى 

الحكم بباب آخر مسكن للمتهم.

الرئيس

ممث6 النيابة العامة

كاتب المبط

157 

محكمة االستئناف بفاس

ملف : جنائي استئنافي

رقم ملف : 2021/2643/124

ملخص الحكم او القرار

االسم العائلي : الشطبي.

االسم الشخ�سي : محمد.

مزداد سنة 1989 بتاونات.

ابن قدور، وامه : فاطمة بنت عبد 

الوهاب.

حي   57 الرقم   1 الزنقة   : الساكن 

االم6 باب السفير فاس.

ديسمبر   7  : بتار خ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2021

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

االختطاف  جر متي   : اج6  من 

ومحاولة االغتصاب.

في الشك6 : قبول االستئناف.

في املوضوع : تاييد القرار املستأنف 

الجنايات ملحكمة  الصادر عن غرفة 

يوليو   19 بتار خ  بفاس  االستئناف 

امللف  في   507 رقم  تحت   ،2021

ب  القا�سي   2021/2639/55 رقم 

من  الشطبي  محمد  املتهم  »مؤاخدة 

بثالث  ومعاقبته  اليه  املنسوب  اج6 

وتحميله  نافذا  حبسا  سنوات   )3(

الصائر واالجبار في االدنى.

تحت  وبقائها  املتهم  امالك  وبعق6 

العق6.

املخزنية  االمالك  وباشعار  

بملخص الحكم.

الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

158

محكمة االستئناف بفاس

ملف : جنائي استئنافي

رقم ملف : 2021/2643/121

ملخص الحكم او القرار

االسم العائلي : سمري.

االسم الشخ�سي : عبد هللا.

مزداد سنة  1955/10/8 بفاس.

ابن : الجياللي، وامه : حسنة بنت 

مبارك.
الساكن : 7 زنقة فهد القواسمة م 

ج فاس.

ديسمبر   7  : بتار خ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2021

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

االختطاف  جرائم   : اج6  من 

بالعنف  العرض  وهتك  واالحتجاز 

والعنف  التعدد  بظروف  والسرقة 

واللي6.

في الشك6 : قبول االستئناف.

القرار  تاييد   : املوضوع  في 

غرفة  عن  الصادر  املستأنف 

بفاس  االستئناف  ملحكمة  الجنايات 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   19 بتار خ 

 2021/2639/55 امللف رقم  في   506

عبد هللا  املتهم  »مؤاخدة  القا�سي ب 

سمري بن الجياللي من اج6  ما نسب 

حسبا   )2( بسنتين  ومعاقبته  اليه 

في  واالجبار  الصائر  وتحميله  نافذا، 

االدنى.

تحت  وبقائها  املتهم  امالك  وبعق6 

العق6.

املخزنية  االمالك  وباشعار  

بملخص الحكم.

الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.



6429 الجريدة الرسميةعدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) 

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 
للمتهم.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

159

محكمة االستئناف بفاس
ملف : جنائي استئنافي

رقم ملف : 2021/2645/26

ملخص الحكم او القرار
االسم العائلي : الر في.

االسم الشخ�سي : الحسن.
اوالد  بدوار   1976 سنة   مزداد 

صالح.
بنت  جمعة   : وامه  محمد،   : ابن 

عبد السالم.
الساكن : دوار اوالد صالح تممت 

مرنيسة تاونات.
نونبر    16  : بتار خ  عليه  حكم 
الجنايات  غرفة  طرف  من   2021
انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.
االغتصاب  محاولة   : اج6  من 

والمرب والجرح.
في الشك6 : قبول االستئناف.

القرار  تاييد   : املوضوع  في 
غرفة  عن  الصادر  املستأنف 
بفاس  االستئناف  ملحكمة  الجنايات 
رقم  تحت    ،2019 ديسمبر   2 بتار خ 
 2019/2639/45 امللف رقم  في   794
الحسن  املتهم  »مؤاخدة  ب  القا�سي 
المرب  جنحة  اج6   من  الر في  
اشهر   )8( بثمانية  ومعاقبته  والجرح 
 (1000( الف  وغرامة  نافذا  حبسا 

الصائر  وتحميله  نافذة،  درهم 

واالجبار في االدنى.

تحت  وبقائها  املتهم  امالك  وبعق6 

العق6.

املخزنية  االمالك  وباشعار 

بملخص الحكم.

الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.

الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

160

محكمة االستئناف بفاس

ملف : جنائي استئنافي

رقم ملف : 2021/2643/107

ملخص الحكم او القرار

االسم العائلي : الزاوي،  .

االسم الشخ�سي : مروان.

مزداد سنة  1998/12/29 بفاس.

بنت  حياة   : وامه  الخمار،   : ابن 

الحسين.

حي   106 رقم  ب  بلوك   : الساكن 

الهندية اعو نات الحجاج فاس.

ديسمبر     7  : بتار خ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2021

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

هتك  محاولة  جر متي   : اج6  من 

والمرب  بالعنف  قاصر  عرض 

والجرح..

في الشك6 : قبول االستئناف.

في املوضوع : تاييد القرار املستأنف 
الجنايات ملحكمة  الصادر عن غرفة 
ربر 6   12 بتار خ  بفاس  االستئناف 
امللف  في   250 رقم  تحت    ،2021
ب  القا�سي    2021/2641/31 رقم  
من  الزاوي   مروان  املتهم  »مؤاخدة 
اج6  ما نسب اليه ومعاقبته بسنتين 
املتهم  وتحمي6  نافذا،  حبسا  اثنتين 

الصائر واالجبار في االدنى.
تحت  وبقائها  املتهم  امالك  وبعق6 

العق6.
املخزنية  االمالك  وباشعار  

بملخص الحكم.
الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.
الرئيس 

ممث6 النيابة العامة

   كاتب المبط

161

محكمة االستئناف بفاس
ملف : جنائي استئنافي

رقم ملف : 2021/2645/275

ملخص الحكم او القرار
االسم العائلي : الشاقوري،  .

االسم الشخ�سي : سعيد.
مزداد سنة  1996/5/13 بأوطاط 

الحاج.
بنت  : حدهم  وامه  امحمد،   : ابن 

لبيض.
الشرقية  املالحة  دوار   : الساكن 
روطاط  قيادة  تيساف،  جماعة 

الحاج، بوملان.

ديسمبر     7  : بتار خ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2021

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

: جناية التغر ر بقاصرة  من اج6 

عنه  الناتج  بالعنف  عرضها  وهتك 

االفتماض.

في الشك6 : قبول االستئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 

غرفة  عن  الصادر  املستأنف 

بفاس  االستئناف  ملحكمة  الجنايات 

 81 رقم  تحت   2019 فبراير   4 بتار خ 

 2018/2641/234 رقم  امللف  في 

سعيد  املتهم  بمؤاخذة  القا�سي 

التغر ر بقاصرة  الشاقوري من رج6 

وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه 

488- للفصول  طبقا  االفتماض 

بعد  الجنائي  القانون  من   484-475

إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من 

ومعاقبته  الجنائية  املسطرة  قانون 

بسنتين اثنتين )02( حبسا نافذا، مع 

وبقائها  املتهم  امالك  وبعق6  الصائر 

تحت العق6.

املخزنية  االمالك  وباشعار  

بملخص الحكم.

الرسمية  الجر دة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.

الرئيس

ممث6 النيابة العامة

كاتب المبط
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز واملاء
املؤسسات املمرة والغير املالئمة

رو الخطيرة من الدرجة األولى

بحث حول الكشف عن املنافع 

واملمار

إعالن

إن بحثا حول الكشف عن املنافع 

سيفتتح  واحدا  شهرا  مدته  واملمار 

 2022 ربر 6   18 تار خ  من  ابتداء 

بناء  املحمدية، وذلك  بمكاتب عمالة 

على الطلب املقدم من طرف الشركة 

املغربية  والصناعية  الكيماو ة 

 ،18 االجتماعي  مقرها  الكائن   SCIM
الصناعي  الحي  قوتية،  ابن  بكر  زنقة 

البيماء  الدار  السبع  عين  عوكاشة، 

20580، وذلك قصد طلب الترخيص 

املواد  بعض  استبدال  رج6  من 

الفئة  نفس  من  بأخرى  الكيماو ة 

بمستودع  التخز ن  سعة  ز ادة  دون 

والصناعية  الكيماو ة  الشركة 

املغربية SCIM بميناء املحمدية.

هذا، و وجد ملف البحث بمكاتب 

عمالة املحمدية، حيث يمكن االطالع 

خالل  وذلك  األمر،  يهمه  ملن  عليه 

روقات العم6 اإلداري.

203

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2022 مارس   11 بتار خ   2022/415

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  امللكية  شهادة  ذي  نطالب  ثالث 

بالجماعة  املتواجد   67/26016

اكوراي،  دائرة  جيري،  راس  الترابية 

تار خ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

ربر 6   11 غاية  إلى   2022 ربر 6  فاتح 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

منه، من رج6 سقي مساحة 1,2438 

هكتارا لفائدة السيد واعر بة محمد 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.D509433

5

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   11 بتار خ   2022/414 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

امللكية  شهادة  ذي  بلعيزي  املسمى 
بالجماعة  املتواجد   67/25909 رقم 

ركوراي،  دائرة  يعزم،  ايت  الترابية 

تار خ من  ابتداء  الحاجب،   إقليم 

ربر 6   11 غاية  إلى   2022 ربر 6  فاتح 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هكتارات   5 مساحة  سقي  رج6  من 

سعيد  البلعيزي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.D318589

6

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2022 مارس   11 بتار خ   2022/417

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  امللكية  ذي شهادة   1 ام قشاش 

بالجماعة  املتواجد   59/16529

ركوراي،  دائرة  يعزم،  ايت  الترابية 

إقليم الحاجب، ابتداء من تار خ فاتح 

ربر 6 2022 إلى غاية 11 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   1,3190 مساحة  سقي  رج6 

هشام  السيباري  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.D654038

7

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   10 بتار خ   2022/407 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

رقم  املطلب  ذي  »لحمري«  املسمى 

بالجماعة  املتواجد   16/42613

دائرة  املصدر،  عالل  سيدي  الترابية 

الخميسات،  إقليم  الخميسات، 

 2022 مارس   31 تار خ  من  ابتداء 

بحث   2022 ربر 6   11 غاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   1,6764 مساحة  سقي  رج6 

الواضح  مصطفى  السيد  لفائدة 

الحاملين  علوي  اسماعيلي  ورجاء 

 C42840 الوطنية  التعر ف  لبطاقة 

.A216429 و

8

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   10 بتار خ   2022/405 ح.ج 

العقارات  على  سيجري  الذي   2022

وبوعياد«  بوعياد  »فدان  املسمات 

 275 بعدد  ذي عقدي شراء مممنة 

عقد  وذي   414 ص  و439   247 ص 

 496 بعدد  فالحية ضمن  ارض  كراء 

ص 358 املتواجدة بالجماعة الترابية 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الطلبة،  مقام 

 31 تار خ  من  ابتداء  الخميسات، 

مارس 2022 إلى غاية 14 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من رج6 

لفائدة  هكتارا   1,26 مساحة  سقي 

السيد الزهاني خلي6 الحام6 لبطاقة 

.XA116049 التعر ف الوطنية

9

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2022 مارس   8 بتار خ   2022/377

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   1 خديجة 

الرسم  ذي   2 وخيجة   59/11908

العقاري رقم 59/11909 وخديجة 4 

 59/11911 العقاري رقم  ذي الرسم 

املتواجد بالجماعة الترابية ايت يعزم، 

دائرة ركوراي، إقليم الحاجب، ابتداء 

غاية  إلى   2022 مارس   28 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   6

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكتارات   4,9432

لبطاقة  الحام6  القادر  عبد  ازمار 

.D115168 التعر ف الوطنية

10

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2022 مارس   8 بتار خ   2022/371

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   2 عشاب 

بالجماعة  املتواجد   67/11998

الترابية آيت نعمان، دائرة الحاجب، 

تار خ من  ابتداء  الحاجب،   إقليم 



6431 الجريدة الرسميةعدد 5710 - 4 رممان 1443 )6 ربر 6 2022) 

ربر 6   6 غاية  إلى   2022 مارس   28
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
منه، من رج6 سقي مساحة 0,8004 
هكتار لفائدة السيد الخمداوي وليد 
لبطاقة  الحاملين  ارسالن  وابتسام 
ورقم   D563777 الوطنية  التعر ف 

.BB19736
11

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
مارس   11 بتار خ   2022/413 ح.ج 
العقار  على  سيجري  الذي   2022
العقاري  الرسم  ذي  باروبة  املسمى 
بالجماعة  املتواجد   67/21137 رقم 
اكوراي،  دائرة  اوخلفن،  ايت  الترابية 
تار خ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 
ربر 6   11 غاية  إلى   2022 ربر 6  فاتح 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
منه، من رج6 سقي مساحة 2,5810 
هكتارات لفائدة السيدة لهاللي سارة 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحاملة 

.D992867
12

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 2022 مارس   10 بتار خ   2022/401
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري  الرسم  ذي   A-24 مبروكة 
رقم 17/253137 املتواجد بالجماعة 
احواز  دائرة  بيماء،  عين  الترابية 
تار خ  من  ابتداء  فاس،  إقليم  فاس، 
ربر 6   11 غاية  إلى   2022 مارس   31
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي  االستعمال  رج6  من  منه، 
 2 مساحة  وسقي  املاشية  وارواء 
احمد  فائد  السيد  لفائدة  هكتارا 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.C703841
13

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 2022 مارس   9 بتار خ   2022/382
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
شراء  عقد  ذي  الشمارخ«  »فدان 
املتواجد   469 410 ص  بعدد  ضمن 
الصفاصيف،  الترابية  بالجماعة 
دائرة الخميسات، إقليم الخميسات، 
إلى   2022 28 مارس  تار خ  ابتداء من 
غاية 9 ربر 6 2022 بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 
0,7390 هكتارا لفائدة السيدة بشرى 
التعر ف  لبطاقة  الحاملة  عوي�سي 

.X226254 الوطنية
14

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 2022 مارس   9 بتار خ   2022/392
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري  الرسم  ذي   1-1 زاهتي 
بالجماعة  املتواجد   67/25700
ركوراي،  دائرة  يعزم،  ايت  الترابية 
تار خ من  ابتداء  الحاجب،   إقليم 
ربر 6   6 غاية  إلى   2022 ربر 6   28
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022
الترخيص بحفر بئر وجلب املاء منه، 
هكتارات   4 مساحة  سقي  رج6  من 
 STE DEDINA PARC شركة  لفائدة 

SARL في شخص ممثلها القانوني.

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2022 مارس   8 بتار خ   2022/381

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

»العز زة و اسين« ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املتواجد   16/30035 رقم 

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  الترابية 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى   2022 مارس   28 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   7

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  رج6  من  منه  املاء 

سميرة  السيدة  لفائدة  هكتارا   2,47

لبطاقة  الحاملة  غز 6،  الحجوي 

.C232558 التعر ف الوطنية

16

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2022 مارس   8 بتار خ   2022/372 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  »تشطارت« 

بالجماعة  املتواجد   67/21060

ركوراي،  دائرة  جيري،  را�سي  الترابية 

تار خ  من  ابتداء  الحاجب،   إقليم 

ربر 6   6 غاية  إلى   2022 مارس   28

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,2622 رج6 سقي مساحة  منه من 

نجية،  بوملان  السيدة  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحاملة 

.AB99507

17 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2022 مارس   11 بتار خ   2022/380

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

الرسم  ذي  اوعلي«  موحى  »بالد 

املتواجد   K/23326 رقم  العقاري 

دائرة  والل،  ايت  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 

غاية  إلى   2022 ربر 6  فاتح  تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   11

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  رج6  من  منه  املاء 

1,7540 هكتار لفائدة السيد عسارة 

الحامالن  الواطي،  وحكيم  محمد 

 D646640 لبطاقة التعر ف الوطنية

.D506767و

18 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

مارس   9 بتار خ   2022/389

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   »1-3 »زاهتي  املسمى 

املتواجد   67/26085 العقاري 

دائرة  يعزم،  ايت  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  الحاجب،  إقليم   ركوراي، 

غاية  إلى   2022 مارس   28 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   6

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

املاء منه من رج6 سقي مساحة 1,80 

 STE DEDINA لفائدة شركة  هكتارا 

ممثلها  شخص  في   PARC SARL

القانوني.

19 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2022 مارس   9 بتار خ   2022/388 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  »حياة« 

16/41538 املتواجد بالجماعة الترابية 

تيفلت،  دائرة  الحجامة،  بو حيى  ايت 

تار خ  من  ابتداء  الخميسات،   إقليم 

28 مارس 2022 إلى غاية 6 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من رج6 

سقي مساحة 1 هكتارا لفائدة السيد 

لبطاقة  الحاملة  نادية،  بالحاج 

.G299679 التعر ف الوطنية

20 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2022 مارس   9 بتار خ   2022/387

الذي سيجرى على العقار ن املسميين 

عقدي  موضوع  ومسرعب  امسرعب 

361 ذي  611 وعدد  بعدد  شراء ض 

عقد كراء محرر بتار خ فاتح ديسمبر 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   2021

إقليم  تمحميت،  قيادة  تمحميت، 

إفران، ابتداء من تار خ 4 ربر 6 2022 

إلى غاية 14 ربر 6 2022 بحث علني في 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

رج6 االستعمال  منه من  املاء  وجلب 

4,80 هكتارات  املنزلي وسقي مساحة 

إلياس،  الطاهري  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.DA95654

21 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   رصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
 2022 مارس   9 بتار خ   2022/397 
الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 
ذي   297 رقم  إداري  تحديد  موضوع 
عقد إيجار ملف رقم 16567 املتواجد 
بالجماعة الترابية سيدي املخفي، قيادة 
سيدي عدي، إقليم افران، ابتداء من 
تار خ 4 ربر 6 2022 إلى غاية 14 ربر 6 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022
املاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  الترخيص 
 80 مساحة  سقي  رج6  من  منهما 
 STE GROUPE هكتارا لفائدة شركة 
في شخص   SMID COM SARL AU

ممثلها القانوني.
22 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   رصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
 2022 مارس   10 بتار خ   2022/411
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
العقاري  الرسم  ذي   »67 »اوندالين 
بالجماعة  املتواجد   41/54415 رقم 
ايموزار  دائرة  الشكاك،  عين  الترابية 
 كندر، إقليم صفرو، ابتداء من تار خ 
ربر 6   10 غاية  إلى   2022 مارس   29
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
 0,01 مساحة  سقي  رج6  من  منه 
خالد،  الزعيم  السيد  لفائدة  هكتارا 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.C442418
23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   رصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2022 مارس   10 بتار خ   2022/404

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

امللكية  شهادة  ذي  السمار«  »ظهر 
بالجماعة  املتواجد   81/13595 رقم 

تيفلت،  دائرة  الجوهرة،  عين  الترابية 

تار خ  من  ابتداء  الخميسات،   إقليم 

ربر 6   10 غاية  إلى   2022 مارس   29

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 4,20 مساحة  سقي  رج6  من  منه 

السباعي  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  ادريس، 

.XA49644 الوطنية

24 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2022 مارس   10 بتار خ   2022/406

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  امللكية  شهادة  ذي   »1 »دهشور 

بالجماعة  املتواجد   21/68116

دائرة  الغربية،  مكناسة  الترابية 

تازة، إقليم تازة، ابتداء من تار خ 28 

 2022 7 ربر 6  2022 إلى غاية  مارس 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

رج6  من  منه  املاء  وجلب  بئر  بإنجاز 

هكتارا   00,3374 مساحة  سقي 

الرزاق،  عبد  دهشور  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.Z87490

25 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   رصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2022 مارس   10 بتار خ   2022/400

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  إدار ة  شهادة  ذي  »التيرست« 

بالجماعة  املتواجد   123/2022

احواز مكناس،  دائرة  الترابية مجاط، 

تار خ  من  ابتداء  مكناس،   إقليم 

ربر 6   7 غاية  إلى   2022 مارس   28

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 2,5849 رج6 سقي مساحة  منه من 
جعفاري  السيد  لفائدة  هكتارات 

لبطاقة  الحام6  معه،  ومن  حسن 

.D123060 التعر ف الوطنية

26 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   10 بتار خ  ج/2022/410 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى »ملك الدولة« موضوع الرسم 

العقاري رقم ف/494 ذي عقد كراء 
بالجماعة  املتواجد   R7/2237 رقم 

غفساي،  دائرة  اورتزاغ،  الترابية 

 28 تار خ  من  ابتداء  تاونات،  إقليم 

 2022 7 ربر 6  2022 إلى غاية  مارس 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

رج6  من  ورغة،  واد  من  املاء  بجلب 

لفائدة  هكتارات   5 مساحة  سقي 

لبطاقة  الحام6  بنكا عبد هللا  السيد 

.V139470 التعر ف الوطنية

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   10 بتار خ  ح.ج/2022/409 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  »االدريسية«  املسمى 

املتواجد   41/465 رقم  العقاري 

السبع  ايت  الترابية  بالجماعة 

إقليم  كندر،  ايموزار  دائرة  لجروف، 

مارس   29 تار خ  من  ابتداء  صفرو، 

 2022 ربر 6   10 غاية  إلى   2022
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بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

وإرواء  املنزلي  االستعمال  رج6 

هكتارا   0,25 مساحة  وسقي  املاشية 

القادر  عبد  الغفوظ  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.CB169891

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   11 بتار خ  ح.ج/2022/416 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

امللكية   املسمى »مصحة« ذي شهادة 
رقم 05/165298 املتواجد بالجماعة 

اإلدار ة  امللحقة  مكناس،  الترابية 

تار خ  من  ابتداء  مكناس،  إقليم   ،9

ربر 6   11 غاية  إلى   2022 ربر 6  فاتح 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي  االستعمال  رج6  من  منه، 

 0,0543 مساحتها  الحديقة  وسقي 

 AL KHAIR شركة  لفائدة  هكتارا 

في   MEDICAL CONSTRUCTION

شخص ممثلها القانوني.

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   11 بتار خ  ح.ج/2022/418 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

رقم  مطلب  ذي  »بوكرة«  املسمى 

بالجماعة  املتواجد   59/7212

عين  دائرة  الجمعة،  عين  الترابية 

من  ابتداء  مكناس،  إقليم  عرمة، 

غاية  إلى   2022 ربر 6  فاتح  تار خ 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   11

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 

1,5637 هكتارا لفائدة السيد باخلو 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  املصطفى 

.D505012 الوطنية رقم

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   10 بتار خ  ح.ج/2022/408 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

بيع  عقد  موضوع  »السيد«  املسمى 

ماي   13 بتار خ  محرر  ررضية  قطعة 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   2004

الطايفة، دائرة تايناست، إقليم تازة، 

إلى   2022 28 مارس  تار خ  ابتداء من 

في  علني  بحث   2022 ربر 6   7 غاية 

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من رج6 االستعمال 

محمد  املنيني  السيد  لفائدة  املنزلي 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  معه  ومن 

.E239585 الوطنية رقم

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   10 بتار خ  ح.ج/2022/403 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

امللكية  شهادة  ذي  »عروة«  املسمى 
بالجماعة  املتواجد   21/54449 رقم 

الترابية باب بودير، دائرة تازة، إقليم 

تازة، ابتداء من تار خ 28 مارس 2022 

علني  بحث   2022 ربر 6   7 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من رج6 سقي 

لفائدة  هكتارات   3,2559 مساحة 

الحاملة  فاطمة  الصالحي  السيدة 

.Z98891 لبطاقة التعر ف الوطنية

32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   14 بتار خ  ح.ج/2022/419 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   »1 »حبيب  املسمى 

املتواجد   67/12894 رقم  العقاري 

بورزو ن،  ايت  الترابية  بالجماعة 

الحاجب،  إقليم  الحاجب،  دائرة 

 2022 ربر 6  فاتح  تار خ  من  ابتداء 

علني  بحث   2022 ربر 6   11 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من رج6 سقي 

السيدة  لفائدة  هكتارات   5 مساحة 

لبطاقة  الحام6,  مليكة  حبيب 

.DN15281 التعر ف الوطنية

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   10 بتار خ  ح.ج/2022/402 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  موضوع  »اكي6«  املسمى 

عقد  ذي   74/1643 رقم  العقاري 

 348 ص   338 برقم  ض  شراء 

كيكو،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء  بوملان،  إقليم  بوملان،  دائرة 

غاية  إلى   2022 مارس   28 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   7

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 

اكن  السيد  لفائدة  هكتارا   0,4346

لبطاقة  الحام6  معه  ومن  جالل 

.IA110239 التعر ف الوطنية رقم

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   9 بتار خ  ح.ج/2022/385 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

شراء  عقد  ذي  »بوسرارح«  املسمى 

املتواجد   279 ص   354 برقم  ضمن 

دائرة  العنوصر،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

تار خ 28 مارس 2022 إلى غاية 7 ربر 6 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من رج6 سقي مساحة 3,3114 

هكتارا لفائدة السيد الجامعي عدنان 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.C507041 رقم

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   9 بتار خ  ح.ج/2022/391 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

واقبرتوسكايت  »توسكايت  املسمى 

وعلي  وبطاش  علي  وتوسكايت 

بطاش« ذي عقدي صدقة ض برقم 

برقم  ض  شراء  وعقد   320 ورقم   8

 21 بتار خ  محرر  كراء  وعقد   527

بالجماعة  املتواجدة   2021 ديسمبر 

الترابية تمحميت، قيادة تمحميت، 

إقليم افران، ابتداء من تار خ 4 ربر 6 

2022 إلى غاية 14 ربر 6 2022 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من رج6 

 3 االستعمال املنزلي والسقي مساحة 
الطاهيري  السيد  لفائدة  هكتارات 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  ادم 

.DA46973 الوطنية رقم

36
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   9 بتار خ  ح.ج/2022/383 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  1« ذي  الربيعة  املسمى »راس 

املتواجد   81/17619 رقم  العقاري 

الجوهرة،  عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

 2022 مارس   28 تار خ  من  ابتداء 

علني  بحث   2022 ربر 6   7 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من رج6 سقي 

السيد  لفائدة  هكتارا   1,10 مساحة 

الفميلي عبد الكر م الحام6 لبطاقة 

.A158462 التعر ف الوطنية رقم

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   8 بتار خ  ح.ج/2022/378 

العقارات  على  سيجرى  الذي   2022

 -  1 خديجة   -  2 خديجة  املسماة 

رقم  امللكية  شواهد  ذي   4 خديجة 

ورقم   59/11908 ورقم   59/11909

بالجماعة  املتواجدة   59/11911

اكوراي،  دائرة  يعزم،  ايت  الترابية 

تار خ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

ربر 6   6 غاية  إلى   2022 مارس   28

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من رج6 سقي مساحة 4,9432 

عمر  ازمار  السيد  لفائدة  هكتارات 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.D172379

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   9 بتار خ  ح.ج/2022/384 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  فاطمة  ملك  املسمى 

املتواجد   16/36203 رقم  العقاري 

الجوهرة،  عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

 2022 مارس   28 تار خ  من  ابتداء 

علني  بحث   2022 ربر 6   7 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

رج6  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 

لفائدة  هكتارا   2,82 مساحة  سقي 

معه  ومن  بوشعيب  عواد  السيد 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.M152531

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   4 بتار خ  ح.ج/2022/350 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

باملكان  الدهس  املدعو  الجماعي 

التابع  الدغوغيين  دوار  املسمى 

الدغوغيين  الساللية  للجماعة 

بتار خ  28 رقم  إدار ة  شهادة   ذي 

بالجماعة  املتواجد   2022 فبراير   15

موالي  قيادة  اعزوز،  سيدي  الترابية 

الغرب،  تالل  دائرة  القادر،  عبد 

إقليم سيدي قاسم، ابتداء من تار خ 

2022 إلى غاية فاتح ربر 6  22 مارس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1,30 مساحة  سقي  اج6  من  منه، 

الرحمان  عبد  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعر ف  لبطاقة  الحام6  الجلدة 

.G160655 الوطنية

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
مارس   4 بتار خ  ح.ج/2022/345 
العقار  على  سيجرى  الذي   2022
رقم  العقاري  بالرسم  الجماعي 
 29 اإلداري  التحديد   30/37766
دوار  مزارع  املسمى  باملكان  سابقا 
للجماعة  التابع  الحريشة  الخنافيف 
شهادة  ذي   1 الشبانات  الساللية 
االستغالل رقم 198 بتار خ 15 نوفمبر 
2021 املتواجد بالجماعة الترابية بير 
الطالب،  بير  تكنة  قيادة  الطالب، 
دائرة الشراردة، إقليم سيدي قاسم، 
إلى   2022 22 مارس  تار خ  ابتداء من 
علني  بحث   2022 ربر 6  فاتح  غاية 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء منه، من رج6 سقي 
تعاونية  لفائدة  1,40 هكتارا  مساحة 
ارض جدادنا ممثلة في شخص ممثلها 
مينيار  ماجدولين  السيدة  القانونية 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.GK96272
41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
مارس   4 بتار خ  ح.ج/2022/347 
العقار  على  سيجرى  الذي   2022
العقاري  الرسم  ذي  ضاية  املسمى 
بالجماعة  املتواجد   R/12769 رقم 
الترابية الحوافات، قيادة الحوافات، 
دائرة الغرب بني مالك، إقليم سيدي 
مارس   22 تار خ  من  ابتداء  قاسم، 
 2022 ربر 6  فاتح  غاية  إلى   2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكتارات   5 مساحة  سقي  رج6 
تجاه  بن  املصطفى  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.GN18210
42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   4 بتار خ  ح.ج/2022/348 

العقار ن  على  سيجرى  الذي   2022
العقاري  الرسم  ذي  رزهار  املسميين 

الرسم  ذي  وفراح   30/626 رقم 

املتواجد   30/2766 العقاري 

قيادة  الخنيشات،  الترابية  بالجماعة 

إقليم  ورغة،  دائرة  الخنيشات، 

 22 تار خ  من  ابتداء  قاسم،  سيدي 

ربر 6  فاتح  غاية  إلى   2022 مارس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 28 مساحة  سقي  رج6  من  منه، 

هكتارا لفائدة السادة محمد شكيب 

الكرافس  فؤاد  واحمد  الكرافس 

الوطنية  التعر ف  الحامالن لبطاقتي 

.GK34334 و GK27476 رقم

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   9 بتار خ  ح.ج/2022/386 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022
العقاري  الرسم  ذي  مدغر ة  املسمى 

رقم 05/120328 املتواجد بالجماعة 
مول  سليمان،  سيدي  الترابية 

مكناس،  احواز  دائرة  الكيفان، 

 28 تار خ  من  ابتداء  مكناس،  إقليم 

 2022 6 ربر 6  2022 إلى غاية  مارس 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  بئر  بإنجاز 

هكتارا   3,4871 مساحة  سقي  رج6 

علي  مدغري  علوي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.D353035

44
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   9 بتار خ  ح.ج/2022/390 

العقارات  على  سيجرى  الذي   2022

املسماة العنصر بن مو�سى والعنصر 

مو�سى  بن  والعنصر  مو�سى  بن 

والعنصر بن مو�سى ذي عقود الشراء 

 286 و   359 و   410 و   203 رقم 

الكنزرة،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

دائرة الخميسات، إقليم الخميسات، 

 2022 مارس   28 تار خ  من  ابتداء 

علني  بحث   2022 ربر 6   6 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من رج6 سقي 

السيد  لفائدة  هكتارا   14 مساحة 

الحام6  الرحمان  عبد  السخون 

.A42926 لبطاقة التعر ف الوطنية

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   8 بتار خ  ح.ج/2022/375 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

 -  1803  -  1321 محند  ايت  املسمى 

- 1231  ذي   1289 -  1301 -  1302

 05/52455 رقم  العقاري  الرسم 

آيت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

تاوجدات،  عين  دائرة  بوبيدمان، 

تار خ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

ربر 6   6 غاية  إلى   2022 مارس   28

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من رج6 سقي مساحة 3,6344 

هكتارات لفائدة السيدة الناجي حنان 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحاملة 

.FH45422

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
مارس   9 بتار خ  ح.ج/2022/393 
العقار  على  سيجرى  الذي   2022
الزراعي  االصالح  تعاونية  املسمى 
امللكية  شهادة  ذي   6 القطعة  اقدار 
بالجماعة  املتواجد   67/4698 رقم 
الحاجب،  دائرة  إقدار،  الترابية 
 28 تار خ  ابتداء من  الحاجب،  إقليم 
 2022 6 ربر 6  2022 إلى غاية  مارس 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 
رج6 سقي مساحة 5 هكتارات لفائدة 
لبطاقة  الحام6  محمد  عبار  السيد 

.L29 0809 التعر ف الوطنية
47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
مارس   9 بتار خ  ح.ج/2022/395 
العقار  على  سيجرى  الذي   2022
امللكية  شهادة  ذي   1 التايك  املسمى 
بالجماعة  املتواجد   05/77230 رقم 
إقليم  عيون،  سبع  باشو ة  الترابية 
28 مارس  الحاجب، ابتداء من تار خ 
بحث   2022 ربر 6   6 غاية  إلى   2022
علني في شأن مشروع الترخيص بإنجاز 
سقي  رج6  من  منه،  املاء  وجلب  بئر 
السيد  لفائدة  هكتارات   5 مساحة 
تايك حكيم ومن معه الحام6 لبطاقة 

.D624601 التعر ف الوطنية
48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
مارس   11 بتار خ  ح.ج/2022/412 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى ملك امبارك ذي شهادة امللكية 
بالجماعة  املتواجد   67/6798 رقم 

اكوراي،  دائرة  جحجوح،  الترابية 

إقليم الحاجب، ابتداء من تار خ فاتح 

ربر 6 2022 إلى غاية 11 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز بئر وجلب املاء منه، من رج6 

لفائدة  2,37 هكتارات  سقي مساحة 

السيد ايت حمادي محمد ومن معه 

الوطنية  التعر ف  لبطاقة  الحام6 

.D223391

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/454 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

ض   شراء  عقد  التوتة  تحت  املسمى 

 81 بعدد  اراتة ض  386 وعقد  بعدد 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   64 ص 

إقليم  تارجيست،  دائرة  ابشير،  بني 

ربر 6   4 تار خ  من  ابتداء  الحسيمة، 

 2022 ربر 6   13 غاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

رج6 سقي   مساحة 1 هكتارا لفائدة 

ومن  السالم  عبد  املرابط  السيد)ة( 

التعر ف  لبطاقة  )ة(  الحام6  معه 

.R102642 الوطنية

123

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/440 

األرضية  على  سيجرى  الذي   2022

 25 لتار خ  حرر  تنازل  عقد  ذات 

بالجماعة  املتواجد   2018 ركتوبر 

احواز  دائرة  الطيب،  روالد  الترابية 

فاس، إقليم فاس، ابتداء من تار خ 4 

ربر 6 2022 إلى غاية 14 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

رج6 االستعمال املنزلي وارواء املاشية 

لفائدة السيد)ة( الحمداني علي ومن 

التعر ف  لبطاقة  )ة(  الحام6  معه 

.C770471 الوطنية

124

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/450 

العقار  على   سيجرى  الذي   2022

ذي  ابرشانت  تيشوت  فدان  املسمى 

  41/59748 عدد  العقاري  الرسم 

تازوطة،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو،  دائرة 

غاية  إلى   2022 ربر 6   4 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   14

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 

السيد)ة(  لفائدة  هكتارا   0.1917

لبطاقة  )ة(  الحام6  حادة  مالك 

.CB96547 التعر ف الوطنية

125

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/448 

العقار  على   سيجرى  الذي   2022

املسمى ازور ذي مخارجة ضمن بعدد 

الترابية  بالجماعة  املتواجد    157

صفرو،  إقليم  املنزل،  دائرة  اغزران، 

إلى   2022 ربر 6   4 تار خ  من  ابتداء 

علني  بحث   2022 ربر 6   14 غاية 
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بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  رج6  من  منه،  املاء  وجلب  بئر 

مساحة 9.64 هكتارا لفائدة السيد)ة( 

عبد املومن اناس الحام6 )ة( لبطاقة 

.CB293243 التعر ف الوطنية

126

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/455 

العقارات  على   الذي سيجرى   2022

بتار خ  بيع  عقد  ذي  الخربة  املسماة 

بتار خ  بيع  وعقد   2002 ركتوبر   25

10 ركتوبر 2014 وعقد بيع  املتواجد 

بالجماعة الترابية اوالد الطيب، دائرة 

ابتداء  فاس،  إقليم  فاس،  احواز 

غاية  إلى   2022 ربر 6   4 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   14

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 

0.4 هكتارا لفائدة السيد)ة( االبيض 

التعر ف  لبطاقة  )ة(  الحام6  محمد 

.C191309 الوطنية

127

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/445 

العقار  على   سيجرى  الذي   2022

امللكية  شهادة  ذي   1 شان  املسمى 

عدد 67/14030  املتواجد بالجماعة 

ركوراي،  دائرة  يعزم،  ايت  الترابية 

 4 تار خ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

ربر 6 2022 إلى غاية 14 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  بئر  بإنجاز 

هكتارات   1.72 مساحة  سقي  رج6 

حميد  لحمادي  السيد)ة(  لفائدة 

الحام6)ة( لبطاقة التعر ف الوطنية 

.D559597

128

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/449 

العقار  على   سيجرى  الذي   2022

العقاري  الرسم  ذي   2 نزهة  املسمى 

عدد 57/22204  املتواجد بالجماعة 

اركالون،  قيادة  صميم،  بن  الترابية 

 11 تار خ  من  ابتداء  افران،  إقليم 

ربر 6 2022 إلى غاية 21 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من رج6 

لفائدة  هكتارا   0.66 مساحة  سقي 

الحام6)ة(  محمد  شرمات  السيد)ة( 

.AB1973 لبطاقة التعر ف الوطنية

129

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/451 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

العقاري  الرسم  ذي  رعريش  املسمى 

عدد 57/12253  املتواجد بالجماعة 

اركالون،  قيادة  صميم،  بن  الترابية 

 11 تار خ  من  ابتداء  افران،  إقليم 

ربر 6 2022 إلى غاية 21 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز بئر وجلب املاء منه، من رج6 

سقي مساحة 0.8216 هكتارا لفائدة 

موالي  علوي  امحمدي  السيد)ة( 

التعر ف  لبطاقة  الحام6)ة(  امحمد 

.D207302 الوطنية

130

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 
مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/453 
العقار  على  سيجرى  الذي   2022
العقاري  الرسم  ذي  رضوان  املسمى 
عدد 57/12687  املتواجد بالجماعة 
اركالون،  قيادة  صميم،  بن  الترابية 
 11 تار خ  من  ابتداء  افران،  إقليم 
ربر 6 2022 إلى غاية 21 ربر 6 2022 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من رج6 
لفائدة  هكتارا   0.61 مساحة  سقي 
السيد)ة( محمد ايتحمو  وعبد الكبير 
التعر ف  لبطاقة  الحام6)ة(  ايتحمو 

.DA31923 و D44961 الوطنية
131

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 
مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/446 
العقار  على  سيجرى  الذي   2022
املسمى اوعسين 2 ذي شهادة امللكية 
عدد 05/49180  املتواجد بالجماعة 
اركالون،  قيادة  صميم،  بن  الترابية 
 11 تار خ  من  ابتداء  افران،  إقليم 
ربر 6 2022 إلى غاية 21 ربر 6 2022 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من رج6 
سقي مساحة 0.9541 هكتارا لفائدة 
الفائز  الشاوي  محمد  السيد)ة( 
التعر ف  لبطاقة  الحام6)ة(  محمد 

.BE639034 الوطنية
132

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2021/447 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022
املسمى ملك عال ذي الرسم العقاري  

عدد 05/49169  املتواجد بالجماعة 

اركالون،  قيادة  صميم،  بن  الترابية 

 11 تار خ  من  ابتداء  افران،  إقليم 

ربر 6 2022 إلى غاية 21 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من رج6 

سقي مساحة 1.3925 هكتارا لفائدة 

اللـه  وعبد  زغري  خديجة  السيد)ة( 

التعر ف  لبطاقة  الحام6)ة(  ايزغود 

.DA13277 و AB116117 الوطنية

133

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2021/452 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022
العقاري   الرسم  ذي  املهدي  املسمى 

عدد 41/53471  املتواجد بالجماعة 

صفرو،  دائرة  العونصر،  الترابية 

 4 تار خ  من  ابتداء  صفرو،  إقليم 

ربر 6 2022 إلى غاية 13 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   3.9922 مساحة  سقي  رج6 

عماد  الكوادي  السيد)ة(  لفائدة 

الحام6)ة( لبطاقة التعر ف الوطنية 

.LB106502

134

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   14 بتار خ  ح.ج/2022/421 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

شهادة  ذي  ماري  سانت  املسمى 

اتفاق  K/5457  وعقد  امللكية  عدد 
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ربر 6   7 بتار خ  رجوع  بدون  والتزام 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   2021

إقليم  عرمة،  عين  دائرة  عرمة،  عين 

ربر 6   1 تار خ  من  ابتداء  مكناس، 

 2022 ربر 6   11 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارات   10 مساحة  سقي  رج6 

باحجي عثمان  ايت  السيد)ة(  لفائدة 

الحام6)ة( لبطاقة التعر ف الوطنية 

.D614391

135

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   15 بتار خ  ح.ج/2022/433 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

امللكية   شهادة  ذي  االم6  املسمى 

بالجماعة  املتواجد    54/5108 عدد 

الترابية الولجة، دائرة قر ة با محمد، 

 4 تار خ  من  ابتداء  تاونات،  إقليم 

ربر 6 2022 إلى غاية 14 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

رج6 سقي مساحة 7 هكتارات لفائدة 

معه  ومن  العابد  املنجرة  السيد)ة( 

الحام6)ة( لبطاقة التعر ف الوطنية 

.C377445

136

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   15 بتار خ  ح.ج/2022/435 

العقارات  على  سيجرى  الذي   2022

شراء  رسوم  ذي  مهدي  بو  املسماة 

ضمنت بعدد 46 وعدد 96 وعدد 213 

املتواجدة بالجماعة الترابية اورتزاغ، 

دائرة غفساي، إقليم تاونات، ابتداء 

غاية  إلى   2022 ربر 6   4 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   14

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 

6.87 هكتارات لفائدة السيد)ة( سه6 

التعر ف  لبطاقة  الحام6)ة(  سعيد 

.C642667 الوطنية

137

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   15 بتار خ  ح.ج/2022/436 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى ماللة  ذي شراء ضمن بعدد 

الترابية  بالجماعة  املتواجدة   188

إقليم  غفساي،  دائرة  تافرانت، 

ربر 6   4 تار خ  من  ابتداء  تاونات، 

 2022 ربر 6   14 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  بئر  بإنجاز 

هكتارا   1.2923 مساحة  سقي  رج6 

سعيد  الماوي  السيد)ة(  لفائدة 

الحام6)ة( لبطاقة التعر ف الوطنية 

.C962248

138

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بتار خ  ح.ج/2022/396 

على  سيجرى  الذي   2022 مارس 

الصغيرة  الولجة  املسمى  العقار 

الفالحي  لالستغالل  كراء  عقد  ذي 

فبراير   15 بتار خ  عليه  مصادق 

الترابية  بالجماعة  املتواجدة   2022

إقليم  زرهون،  دائرة  املغاصيين، 

مارس   31 تار خ  من  ابتداء  مكناس، 

بحث   2022 ربر 6   5 غاية  إلى   2022

علني في شأن مشروع الترخيص بحفر 

بئرين وجلب املاء منه، من رج6 سقي 

مساحة 3.40 هكتارات لفائدة شركة 

في شخص   STE OLIFIG ALKHAYR

ممثها القانوني.

139

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/398 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

كراء  عقد  ذي  ايو  الولجة  املسمى 

عليه  مصادق  الفالحي  لالستغالل 

املتواجد   2022 فبراير   15 بتار خ 

دائرة  وليلي،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  مكناس،  إقليم  زرهون، 

 5 غاية  إلى   2022 مارس   31 تار خ 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6 

مشروع الترخيص بحفر بئرين وجلب 

مساحة  سقي  رج6  من  منهما،  املاء 

 STE شركة  لفائدة  هكتارات   5

OLIFIG ALKHAYR في شخص ممثها 

القانوني.

140

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/394 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى  بير  املجدوب موضوع الرسم 

ذي    05/133264 عدد  العقاري 

على  الفالحي  لالستغالل  كراء  عقد 

بتار خ  عليه  مصادق  الغرس  اساس 

15 فبراير 2022 املتواجدة بالجماعة 

إقليم  زرهون،   دائرة  وليلي،  الترابية 

مارس   31 تار خ  من  ابتداء  مكناس، 

بحث   2022 ربر 6   5 غاية  إلى   2022

علني في شأن مشروع الترخيص بحفر 

رج6   من  منهما،  املاء  وجلب  بئرين 

رج6 االستعمال املنزلي وارواء املاشية 

محمد  حميمر  السيد)ة(  لفائدة 

الحام6)ة( لبطاقة التعر ف الوطنية 

.GB590

141

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/399 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

موضوع  الشرقية  بالد  املسمى  

  05/93166 عدد  العقاري  الرسم 

الفالحي  لالستغالل  كراء  عقد  ذي 

مصادق عليه بتار خ 15 فبراير 2022 

وليلي،  الترابية  بالجماعة  املتواجدة 

دائرة زرهون،  إقليم مكناس، ابتداء 

غاية  إلى   2022 مارس   31 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   5

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

املاء منه، من رج6  االستعمال املنزلي 

 4.50 مساحة  وسقي  املاشية  وارواء 

حميمر  السيد)ة(  لفائدة  هكتارات 

التعر ف  لبطاقة  الحام6)ة(  محمد 

.GB590 الوطنية

142

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   15 بتار خ  ح.ج/2022/427 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم   ذي  االم6  ارض  املسمى  

العقاري عدد 41/17639  املتواجدة 

دائرة  عزابة،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو،  

تار خ 4 ربر 6 2022 إلى غاية 13 ربر 6 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من رج6 سقي مساحة 1.9004 
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محمد  السيد)ة(  لفائدة  هكتارا 

التعر ف  لبطاقة  الحام6)ة(  مزاورو 

.E94149 الوطنية

143

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   15 بتار خ  ح.ج/2022/426 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

مطلب  ذي  صفية  فدان  املسمى 

املتواجد    81/5339 عدد  التحفيظ 

بو حيى  ايت  الترابية  بالجماعة 

إقليم  تيفلت،   دائرة  الحجامة، 

الخميسات، ابتداء من تار خ 4 ربر 6 

2022 إلى غاية 13 ربر 6 2022 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من رج6 

لفائدة  هكتارا   1.25 مساحة  سقي 

السيد)ة( محمد بنهمشات الحام6)ة( 

.X37627 لبطاقة التعر ف الوطنية

144

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   17 بتار خ  ح.ج/2022/475 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022
العقاري  الرسم  ذي  كليزورا  املسمى 

بالجماعة  املتواجد    k/4248 عدد 

عين  دائرة  بوبيدمان،  آيت  الترابية 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات،  

غاية  إلى   2022 ربر 6   5 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   14

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 

السيد)ة(  لفائدة  هكتار   0.5191

لبطاقة  الحام6)ة(  املنصوري محمد 

.NM817029 التعر ف الوطنية

145

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   17 بتار خ  ح.ج/2022/466 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   4 محمودية  املسمى 

املتواجد    05/52294 عدد  العقاري 

عمار،  بني  نزالة  الترابية  بالجماعة 

دائرة زرهون،  إقليم مكناس، ابتداء 

غاية  إلى   2022 ربر 6   5 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   14

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 2 مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 

الغماري  السيد)ة(  لفائدة  هكتارات 

التعر ف  لبطاقة  الحام6)ة(  لطفي 

.D169918 الوطنية

146

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   17 بتار خ  ح.ج/2022/457 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

موضوع  الخميس  عين  املسمى  

ذي  ك/7198  عدد  العقاري  الرسم 

بتار خ  حرر  فالحية  ارض  كراء  عقد 

بالجماعة  املتواجد   22/0/2022

عين  دائرة  الجمعة،  عين  الترابية 

من  ابتداء  مكناس،  إقليم  عرمة،  

 14 غاية  إلى   2022 ربر 6   5 تار خ 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 3 مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 

شعباني  السيد)ة(  لفائدة  هكتارات 

التعر ف  لبطاقة  الحام6)ة(  يحيى 

.F280746 الوطنية

147

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   17 بتار خ  ح.ج/2022/467 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

التحفيظ  مطلب  موضوع  املسمى   

ادار ة  شهادة  ذي  10669/ك  عدد 

بالجماعة  املتواجد   56/2021 عدد 

الترابية عين كرمة، دائرة عين عرمة،  

 5 تار خ  من  ابتداء  مكناس،  إقليم 

ربر 6 2022 إلى غاية 14 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

رج6  من  منه،  املاء  وجلب  بئر  بحفر 

سقي مساحة 1.4365 هكتار لفائدة 

معها  ومن  مليكة  النتيجي  السيد)ة( 

الحام6)ة( لبطاقة التعر ف الوطنية 

.D109080
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   16 بتار خ  ح.ج/2022/439 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

السفلي  تيجنت  موضوع  املسمى 

واز الل  املشتى  تيشارو  تشمارخيت 

بعدد  ملك ض  ثبوت  من  نسخة  ذي 

6 ص 38 املتواجد بالجماعة الترابية 

لقصير، دائرة عين تاوجدات،  إقليم 

ربر 6   4 تار خ  من  ابتداء  الحاجب، 

 2022 ربر 6   14 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  النجاز 

رج6 سقي مساحة 5 هكتارات لفائدة 

الحام6)ة(  ادريس  املر�سي  السيد)ة( 

.P36002 لبطاقة التعر ف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   17 بتار خ  ح.ج/2022/5742 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

للجماعة  تابع  جماعي  عقار  املسمى 

ذي  بطيط  والل  آيت  الساللية 

املتواجد   13002 ملف  ايجار  عقد 

الترابية بطيط، دائرة عين  بالجماعة 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات،  

غاية  إلى   2022 ربر 6   5 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   14

مشروع الترخيص النجاز  ثقب وجلب 

مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 

السيد)ة(  لفائدة  هكتارات   63

في   DOMAINE BEL LYAZID SARL

شخص ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   18 بتار خ  ح.ج/2022/482 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

العقاري  الرسم  1 ذي  رومحا  املسمى 

05/53107 املتواجد بالجماعة  عدد 

دائرة  جحجوح،  سبت  الترابية 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  ركوراي،  

غاية  إلى   2022 ربر 6   8 تار خ  من 

شأن  في  علني  بحث   2022 ربر 6   18

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  رج6  من  منه،  املاء 

السيد)ة(  لفائدة  هكتار   1.4461

لبطاقة  الحام6)ة(  املصطفى  اومها 

.D463722 التعر ف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   18 بتار خ  ح.ج/2022/483 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى دراويش 2 ذي الرسم العقاري 

67/16654 املتواجد بالجماعة  عدد 

الترابية ريت نعمان، دائرة الحاجب،  

 8 تار خ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

ربر 6 2022 إلى غاية 18 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

رج6 سقي مساحة 2 هكتارات لفائدة 

اوسامة  محمد  املكنا�سي  السيد)ة( 

التعر ف  لبطاقة  الحام6)ة(  مالكي 

.Q294982و QA150318 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  رصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس   18 بتار خ  ح.ج/2022/484 

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

العقاري  الرسم  ذي  ابوودي  املسمى 

67/16689 املتواجد بالجماعة  عدد 

ركوراي،   دائرة  تامساشاط،  الترابية 

 8 تار خ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

ربر 6 2022 إلى غاية 18 ربر 6 2022 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

رج6 سقي مساحة 3.5287 هكتارات 

محمد  ازوكاغ  السيد)ة(  لفائدة 

الحام6)ة( لبطاقة التعر ف الوطنية 

.D106294
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- االجتماعي بشارع طارق ابن زياد دار الشريف، تمارة.

الرحمان الصحراوي فاس.
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