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 .......................................................... STE ACCORD ARCHITECTURE SARL7382

7382شركة خدم ت واعم ل ف خرة.............................................................................. 

 ................................................................................................ 7382سورف اند و7فس

7383س نرايز  فيال......................................................................................................... 

 ...................................................................................... WILIS OPTIC GROUP7383

 ............................................................................................. STE  JNANE TIRIT7383

 ........................................................................................STE JARDICONCEPT7383

7383تكلع....................................................................................................................... 

 ...................................................................................................SOUSS COFEE7383

 ........................................................STE  ARCHIDOM CONCEPT   Sarl  AU7384

 ...............................................................................................TOP GO DIVERS7384

 ..............................................................................................RJT LOGISTIQUE7384

 ................................................................................. 7384شــركة أوك للفالحة ش.م.م

 ..........................INTERNATIONAL OPEN MARKETS ACCORD 7384الشركة

 ....................................................................................STE LIVERBOX  S.A.R.L7385

7385شركة تبريدا بكري ش.م.م.................................................................................... 

 ...............................................................................   PUTILLAS  TRANS 7385شركة

 ....................................................................................AMSGINE CARS  SARL7385

7385شركة  هشومي عبدالواحد ش.ذ.م.م. ش.و........................................................ 

 STE CENTRE AL-MEKKI NACERI POUR LA CULTURE ET L’EDUCATION

 ..................................................................................   PRIVE SARL AU7386

 ................................................................STE AIMRAN MECANICIEN 7386شركة

 .......................................................................................... STE AJIAL S.B SARL7386

7386  شركة اشح ش لألعم ل..................................................................................... 

7386  شركة ش طر هندسة.......................................................................................... 

 ........................................................................................ PETRO AIT IBOURK7386

 ............................................................................................................. M.H.C.E 7387

 ................................................................................................BEFAM ETUDES7387

 ................................................................................... TRANS LAHBAB INOU7387

7387الشركة » ZAWA-YA CONCEPT » ش م م ...................................................... 

 .................................................................................... BENZ & SPORT  SARL7388

7388شركة س رمكس فواكه ج فة ............................................................................. 

 .................................................................STE ROMANA TOURS SARL AU  7388

 .......................................................HUM’S AUTO INTERNATIONAL 7388شركة

 ........................................................................SOCIETE GENIE PRINT SARL 7388
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7388شركة كومبني أوفقير ش.م.م  ش.و...................................................................... 

 ...............................................  STE AHEL SOUSS IMPORT EXPORT SARL7388

 .................................................... 7388شركة  » TIGHIRT MONY CASH »  ش.م.م

 ........................................................... MATERIAL FROID MATEFRO  SARL7388

 ...................................................................................... STE BERDEGUI TRAV7389

 .................................................. SOCIETE DE TRANSPORT AIT LAHCEN  7389

7389شركة  DBBOUZE TRANS   ش.م.م .ش.و........................................................ 

 ..........BEST SERVICE FOR TRAINING AND CONSULTING – SARL AU7389

 ................................................................................................. 7389شركة انكلوسفير 

 ................................................................................BATI SOFT SUD SARL au7392

 .......................................................................................................GYM FORM7392

 ................................................... TAGHAZOUT QUAD PLUS7392 شركة  ش.م.م

 ..................................................................................... WEBO DESIGN SARL 7392

 ..........................................................................SOCIETE CGV SUD SERVICE7392

 ................................................................ STE NATURE ET ESPOIR DE SUD7391

 ................................................................................................ STE MON DHA7391

 .................................................................STE DAKI DEVELOPPEMENT SCI7391

 .......................................................................LA SOCIETE CLASS TRAVAUX7391

 ....................................................................MERVEILLES DES MERS - SARL7391

7391شركـة سوديفي س ش.م.م ش و........................................................................... 

 ................................................. COMPTOIRE AGRICOLE DES SEMENCES7391

 ............................................................................................. GREAT ART 7391شركة

 ................................................................................STE C.F.A TRAV SARL AU7391

 ................................. SOCIETE  MY COMPAGNY TRADING SARL  SARL7392

 .............................................................................. STE FADEL EXPORT SARL7392

7392شركة » SL ENGINEERING GROUP » ش.م.م................................................ 

 ............................................................................................ 7392ت ردا  ف رم – ش.م.م

 .................................................... SOCIETE  MOMAB SERVICES  SARL AU7392

 ...................................................... SOCIETE  AMINA FLOWERS  SARL AU7392

 ................................................................ SOCIETE CHOUAIB ASSISTANCE7392

 ................................................................................. STE IND CHANGE SARL7392

 ...............................................................................................AGRIPRIM 7392شركـة

 ...........................................................................DENIMONT PROMOTION7393

7393شركة » التنمية السي حية سوس م سة  شركة مس همة  للتنمية الجهو7ة...... 

7393محطة سيدي ف رس الجنوب ش.م.م.................................................................. 

AGARI DE TRAVAUX DIVERS 7393 ش.م.م........................................................... 

 ........................................................................ BAM IMMOBILIER « 7393» ش.م.م

SMILE SHOPPING7394 ش.م.م............................................................................... 

RACHQADER 7394 ش.م.م....................................................................................... 

 ............................................................................................... «SUD FONCIA« 7394

 ....................................................................................................NAHAR TRAV7394

 ............................................................................................. TRANS FERSIOUI7394

 ............................................................................................ BATI ORNEMENT7394

 ....................................................................RS EQUIPEMENT ET TRAVAUX7394

 ............................................................................................... « ONAI TRANS»7395

 ......................................................................................... « MOUR.INVISTE «7395

 ................................................................................................. « MUNCHY’S «7395

 ................................................................................... « KEDDAF TRAVAUX «7395

 ......................................................................................................PESCA REDA7396

 .......................................................................... « CHAMES-EDDINE.BAZE «7396

 ...................................................................................................«TRANSWIN« 7396

 ......................................................................... STE OULED ZAARI MONEY7396

 ............................................................................................. « FORTIF AGRO»7396

 ........................................................................................... « Alpha4 agency «7397

 .......................................... INTERNATIONAL DE TRADUCTION AGREES7397

 ................................................................. SERVICES ROUZANA PRO 7397شركة

 .........................................................................................MAYSLILI OPTIQUE7397

 ..........................................................................HENDIYA INTERNATIONAL7397

 .........................................................................................................AMI ALUM7398

 ..................................................................................................ARAB MABANI7398

 .....................................................SOCIETE FONCIERE DE LA LAGUNE SA7398

 ........................................................................................MAMMA FABBRICA7399

 ............................................................................................................NAS PRO7399

 .............................................................................................. LE PAON PIDOU7399

.................................................................................................................. BY MT7422

 ...................................................................... PHARMACIE DAR AL IHSSAN7422

 ................................................................................ STE KHEIR EDDINE CAR7422

 ............................................... STE RAHMANI EZZAIM IMPORT EXPORT7421
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 ....................................................................................................CSW-MAROC7421

 ...................................................................................PESTANA MARROCOS7421

 ................................................................................................... BADO FRIJNA7421

 ..................................................................................................ARCHIFUSION7422

 .......................................................................STE LOKMAN ALLUMINIUM7422

 LABORATOIRE MAROCAIN DE METROLOGIE INDUSTRIELLE -

 ....................................................................................................... L2MI7422

 .................................................................................................... CAFE RAMED7422

 .................................................................................................HABIBA STORE7423

 ............................................................... BOUFOUS ASSISTANCE SARL AU7423

 ............................................................... SANYOUR ASSISTANCE SARL AU7423

 ....................................................................................DRISSING BY RACHID7424

 ...........................................................................................................COMAPIS7424

 .........................................................................................................MDI.SHOP7424

 ................................................................................................ STE RAND SUD7425

 ..........................................................................................STE AGIOE DESERT7425

 ........................................................................................................STE CONJIL7425

 ............................................................................................. STE MAIHR LAAY7425

7426شركة بأو آية أن ية................................................................................................ 

 .............................................................. STE MEDIATION SECURITE PRIVE7426

 ..................................................................................... CCARF CONSULTING7426

 ...................................................................................................STE LMA-SUD7427

 .........................................................SOCIETE ASOURIF METAL S.A.R.L au7427

 ..............................................................................................SPIRULINE PARA7427

 .......................................................................STE DIGITALICIOUS SARL AU7428

 ...............................................................................................ISRAE SHIPPING7428

 .........................................................................................................FENAS LTD7428

 ................................................................................................. ANZAR FIELDS7428

 .................................................................................... BOU›S SPA 7429 - أو س سب 

 .......................................................................................................... MASERUP7429

 ...................................................................................................... HJH GROUP7412

 ...............................................................................................NADA CLENING7412

 ....................................................................................................... VILLA AMRI7411

 ............................................................................................................FODOOL7411

 .................................................................................................... 7412إفنت أروسبرتي

 ......................................................................................................... GN CLEAN7412

 ......................................................................................... Up Network Maroc7412

 ................................................................................................. TRANS CAPRIS7413

 ...............................................SOCIETE ISMALIA BOIS TRAVAUX DIVERS7413

 ..................................................................................................... VALAUCHIM7413

 ..........................................................................................UM6SS VENTURES7413

 ............................................................................................................SARAGAL7414

 ................................................................................................DOLCE PATATA 7414

 ................SOCIÉTÉ HASSAN BEN BOUILLA ARCHITECTURE SARL AU7415

 ...................................................................................Polyclinique Atlas Anfa7415

 .............................................................................................................ZARABIS7415

 .............................................................. SOCIETE MALAKOTH.TRAV-SARL7416

 ............................................................................................... FROZEN BERRY7416

 .............................................................................................................ZARABIS7416

 ............................................................................................ HANAYAMA PRO7417

 ..................................................................................................MIJOURMIDO7417

 .............................................................................................................HK & BK7417

 ...........................................................................SPACIA NEUVOS HOTELES7417

 ................................................................................. TALISMA DESIGN SARL7417

 ................................................................DOUNIANA IMMOBILIERE SARL7418

 ......................................................................................STAR OLIVE SARL.AU7418

 .................................................................. STE MAGNUS GROUP SARL AU7418

 ......................................................................................................... MEZG SAY7419

 ............................................................................................................. APRECO7419

 ...................................................... CCL STRESSING SYSTEMS MAROC SA7419

 ....................................................................................ZIMY BUILDING SARL7419

 ..........................................................................................................SITEQ BTP7422

 ............................................................................................................ALYA JOP7422

7422شركة أ را مونتيب ال.............................................................................................. 

 ............................................................................GLOBAL AFRIK FINANCES7422

 ............................................................ STE EL KHOUZAMA BISC SARL AU7421

 ............................................................................HASTOUM TRAV SARL AU7421

 ..................................................................................... MAMEDICA SARL.AU7421
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 ........................................................................................FADAE TRADE SARL7421

 ..............................................................................SATICE COSMETICS SARL7422

 .........................................................................SAKANE FOR YOU SARL.AU7422

 ...........................................................................................DISTEAM MAROC7422

 .........................................................Sté SLAOUA SPEED TRANS SARL-AU7422

 ........................................................................................ POLYVISION OPTIC7423

 .......................................................................................................MS STUDIO7423

 .............................................................................DISTRA CONSULTING DC7423

 .................................................................................SOCIETE CAF CONCEPT7424

7424جن ت االتق ن....................................................................................................... 

 ............................................................................................................. ALUFOR7424

 ....................................................................................... ACCENTIS MEDICAL7424

 ..............................................................................................ETOILE AL AMAL7425

 ................................................................................MAANAZEL AL IMTIAZE7425

 ....................... MANZAL LAHBAB و شع ره  التج ري ART ET DEMEURES7425

 ............................................................................................... ADAMYA AGRO7425

 ..................................................BEST CARGO SURVEY MOROCCO SARL7426

 .............................................................................................................. MIDI 167426

 ..................................................................MEDMA INVESTISSEMENT LTD7427

 SOCIETE GENERALE DES ETUDES CONSIELS ET TRAVAUX PUBLICS7427

 ..................................................................................... SOCIETE MARGINOX7427

 ............................LA SOCIETE MAROCAINE DES HUILES NATURELLES7427

 ...........................................................................................................GHARADI7427

 ............................................................................... STE DEVPUB SOLUTION7428

7428انزاد ترانس........................................................................................................... 

 ...................................................................................................... Orange Blue7428

 ....................................................................................... BKIS BENMAHJOUB7428

 ...........................................................................................OZA IMMOBILIER7428

 .......................................................................................................... SOL-INFO7429

 .........................................................................................................CHEZ SMB7429

 ............................................................STE HIBATTOULLAH FILAHIA SARL7429

 .......................................................................................... LANDBOUW AGRI7429

 ............................................................................. TRADITIONAL DRESSTEX7432

 ..................................................................MARRAKECH DESIGNE DECOR7432

 ...................................................................................DRISSIA INDUST SARL7432

 .......................................................................... MAHFOUZ SERVICES SARL7431

 STE GUISSI TRAVAUX EAUX ET PROJETS SARL Par Abreviation

 .....................................................................................................SGTEP7431

 .............................................................................................................. AL AAIZ7431

 ......................................................................................................FUTURE TEX7431

 .........................................................................................................VIGOTECH7431

 ............................................................................... DECORT PLACO PLATRE7432

 .....................................................................................LH SERVICES CENTER7432

 .....................................................................................LH SERVICES CENTER7432

 .......................................................................................................BEST TIJARA7432

 ...................................................................LE COMPTOIR DU BRICOLAGE7433

 ............................................................................................ EFFICIENCY-CALL7433

 .................................................................................. BAALA SERVICES 7433 شركة

 ............................................................................................. WENAYA INVEST7434

 ................................................STE AGRICOLE HASSANIA AZAGHAR FAL7434

 .......................................................................................MOZART BUILDING7434

 ................................................. SOCIÉTÉ AL -RADEA AL -JADID SARL/AU7435

 ..................................................................CHOUKRI ALIMENT GENERALE7435

 ...................................................................................... MAROC AIR GAIMES7435

 ..................................................... REMOTE BUSINESS VALUE ADVISORY7436

7436أ ئع االثواب أتقسيط.......................................................................................... 

7436أ ئع لوازم الخي طة............................................................................................... 

DIEMEN INVEST SARL7436 شركة َداْيَمْن إنفست »ش.م.م.................................. 

 ................................................................. FLASH INTERVENTION MAROC7437

 ......................................................................................................PRO CITRUS7437

..................................................................................................................  FIKAB7437

 ..............................................................STE EL-COMMERCE AZAHA SARL7437

 ..............................................................................COMPLEXE K.L.S LOISIRS7438

 .................................................................................................FAFA TRADING7438

 .................................................................................... MASSA EQUIPEMENT7438

 .......................................................................................................TRADABEBE7439

 ....................................................................................................... SERMATCO7439

 .........................................................................................TAIBA IMMOBILIER7439
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 ...............................................................VIVID›ART MARKETING AGENCY7442

 ................................................................................. STE HEUREUX VOYAGE7442

 ................................................................................................................ KUBER7442

 ....................................................................................................MEHDI CASH7441

 ...................................................................................................ORSA NORTH7441

 .............................................................................NETAFFILIATION MAROC7441

 ..................................................................................KAMTIK IMMOBILIERE7441

 ....................................................................................CHAIMAA LANDESTH7442

 .....................................................................................................PHYSIOMAN7442

 ..........................................................................................................MY PROM7442

7443سميم ايمو............................................................................................................ 

 .............................................................................. GROUPE BENI ATIA AGRI7443

 ......................................................................................... Sté. Anypub– SARL7444

 .........................................................................................HOME COMFORTS7444

 .........................................................................................................EDITSYS-IT7444

 ...................................................................... SMARTECH SECURITY sarl au7445

 ....................................................... SAY INTERNATIONAL INVESTMENTS7445

 ................................................................................LOGOR CONSEILS SARL7445

CIH TRANS7445 سي ش ترانس................................................................................. 

 .................................... STE LA CAPITAL DE L›ELECTROMENAGER SARL7446

 .........................................................................................LM MED & PHARM7446

 .................................................................................................LAKHLIFI-TRAV7446

 ....................................................................... GDALA DE CONSTRUCTION7447

 ...............................................................INTERNATIONAL TEXTILE TRADE7447

 ......................................................ETABLISSEMENT LAFQIR COMMERCE7447

 ........................................................................................... TOURNESOL CAR7448

 ............................................................ WEB CONQUEST TECHNOLOGIES7448

7448دي سب يس بوف كنوليدج بند النجو7تش........................................................... 

 .....................................................................................MOSTAFA AL KOUDS7448

 ......................................................................................................... FARHIPRO7449

 ................................................................................................. TINDRA AGRO7449

 ............................................................................. STE TANASSISTE TALSINT7449

 .............................................................................................E.B.A.A TRAVAUX7452

 ....................................................................................... OUMI PTD SARL AU7452

 ......................................................................... Team S.Familly Connect Call7452

 .........................................................................................................KA PRESTA7451

.................................................................................................................  QR12 7451

 ...............................................................................ABIRIJ PRIVATE SCHOOL7451

 ........................................................................................CÉRÉMONIE EVENT7451

 ...................................................................................................MOM FARMA7452

 ........................................................................................ STE KATA TRAVAUX7452

7452الشركة العق ر7ة اسم رة ش.م............................................................................. 

 ............................................................................................. FAVORI-VOYAGE7452

 ..............................................................STE RANGERS SECURITE SARL AU7453

 ...................................................................ste satsfaction et devloppement7453

7453الشركة العق ر7ة اسم رة ش.م............................................................................. 

 ....................................................................... LES COLONNES D›HERCULE7453

 ...............................................................................................AKDITAL IMMO7454

 ......................................................................... STE SKN TRANSPORT SARL7454

 ..................................................GROUPE CONSEIL ET GESTION NADOR7454

 ................................................................. STE TRANS AZIMOUN SARL AU7454

 ..................................................GROUPE CONSEIL ET GESTION NADOR7455

 ............................................... Laboratoire d›analyses médicales HAKAM7455

 .................................................................................................... CAFE CHAFIA7455

 ........................................................................................STATION AOUNATE7456

 .................................................................................................... DGCASH Sarl7456

 ........................................................................................FM OUTSOURCING7456

 .............................................................................................GREEN DOKTOR7456

 ..................................................................................................... SALE INVEST7457

 ..............................................................................................TRANS VICTORY7457

 ................................................................................................ AGADIR SANTE7457

 .................................................................................................................TAJAK 7457

7458بسمة سك ن......................................................................................................... 

 ...................................................................................................... ASFI INVEST7458

 .............................................................................. AT WAGEN PIECES AUTO7458

 ..........................................................................................BADRAOUI RAHAL7458

 ............................................................................ AGRU CONSTRU IMPORT7458

 .................................................................................................MEB MAPPING7459
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 ................................................................................................................KAZAK7459

 ..........................................................................................................TO 2 BEST7459

 ............................................................................................ SOCIETE PAM ALI7459

 ...................................................................................................TCL TRAVAUX7462

 .....................LABORATOIRE METROLOGIE ESSAIS 7462مختبر اختب ر القي س

 .......................................................................................................... STE AF-ED7462

 .............................................................................................. LIH TRANS SARL7462

 .................................................................................................... STE GEOMEX7461

 ...........................................................................................IMGRAFT MAROC7461

FLOWER OPTIC SARL7461 أصر7 ت الزهور.......................................................... 

 ...........................................................................BLACK GOLD TRANS SARL7462

 .......................................................................................LOGISELF 7462لوجيسيلف

7462اور7زون اأ رت...................................................................................................... 

 .................................................................EL-RHARRASS CONSTRUCTION7463

 ......................................................................... .BRAHI REAL ESTATE S.A.R.L7463

 ........................................................................................................PINCHITOS7463

 .......................................................................................................STE FORMA7463

 .............................................................................................NADA MENAGES7464

 ........................................................................................... TE LOGISTIC SARL7464

 ........................................................................SOCIETE AQUA ATLAS PARK7464

 ............................................................................................ Netro média prod7465

 ......................................................................................REGIONAL HARVEST7465

7465دادة للهندسة....................................................................................................... 

 ........................................................................... CLIMA ENVIRONNEMENT7466

 .................................................................................................REFTAH IMMO7466

 ........................................................................................................MEGAMAQ7466

7467سيلي  ب.و.ب........................................................................................................ 

 ....................................................(ELOUISSI TRANSPORT(7467الويسيترترنسبور

 ............................................................................................................ELEGANT7467

 ........................................................ROMA EQUIPEMENTS INDUSTRIELS7467

 ...............................................................STE HAJJOUJLAND PROMOTION7468

 ...............................................................................................READI SWEDAN7468

 ...................................................................................................... KENZA LOC7468

 ........................................................ROMA EQUIPEMENTS INDUSTRIELS7469

 ......................................................................................................MBS VISION7469

 ....................................................................................STE JAWAHIR ELKENZ7469

 ....................................................................... EL KELAA ESTHETIQUE SARL7469

 ....................................................................... AFRICA INFRA SA  7472بفر7ق  إنفخ

7472ن ل ك ل................................................................................................................ 

 ........................................................................................................NAIT DENT7472

 .................................................................................................. FIBR SYSTEME7471

 .................................................................. SOCIETE HNIWA PROMOTION7471

 .............................................................................................OUBAHA INVEST7471

 ............................................................... STE MODING DEVELOPPEMENT7471

 ................................. (Saudi Arab Moroccan Trading Company (SAMTC7472

 ........................................................................................................SAMIGOLD7472

 .............................................................................................................SOLOJIK7472

 .....................................................................................SOCIETE SOJANA JOB7472

 ........................................................................................................ AFL TRANS7473

 ..............................................................................................AOUTRAV 7473اوتراف

 .....................................................................................................YASSERLUKS7473

 .............................................................................................................DIS HVN7474

 .........................................................................................................EZ FA MER7474

 .........................................................................................STFM CAP SARL AU7474

 .................................................................................................................ERFAS.7475

 .................................................................................AFG GLOBAL MARKETS7475

 ...............................................................................................HANDOUR CAR7475

 ........................................................................ AOULAD AABA MATERIAUX7475

7475بشغ ل سلسبي2................................................................................................... 

 ........................................................................................... EL AMINE BOOKS7476

 ........................................................................................... INDOCHINE REST7476

 ........................................................................................................ AKSSESMA7476

 ....................................................................................................HOG INVEST 7477

 ................................................................................................ BATI-SAFWANE7477

 ............................................................................................ STE BASAID SARL7477

 ................................................................................ LES COFFRAGES SAADA7478

 .......................................................................STE LKHROUT MAROC SARL7478

 ............................................................................................................IB BOUW7478
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 .......................................................................................................MRA IMMO7478

 ..................................................................STE KATIA DISTRIBUTION SARL7479

 ............................................................................... AGBANI INOX TRAVAUX7479

 ....................................................................................STE TOUJI CASH SARL7479

 .................................................................................NADIAHAMID PROMO7479

 ......................................................................................................BAB ALKASR7479

 ................................................................................................................ C2COS7482

 .................................................................................... COMPTOIR LOUZARI7482

 ..........................................................................TAFOKT DEVELOPPEMENT7482

 ....................................................................................AMLAK PROMOTION7481

 ......................................................................................TRANS DOSAMIGOS7481

 ................................................................................................................ ABILSA7481

 ...................................................................................... HARO - LOUJI JETSKI7481

 ........................................................................................................FORGA FER7482

 .........................................................................................T CONSTRUCTURA7482

 ......................................................................................................STRUCTECO7482

 .................................................................EL-RHARRASS IMPORT EXPORT7482

 ................................................................................................ AF PRO SAFETY7483

 .......................................................................................................IMD TRANS7483

 ....................................................................................................STE 212 DRIP7483

 ........................................................................................ LA COUTUME SARL7484

 ......................................................................................... LG TRAITEUR SARL7484

 ........................................................................................ MEUBLE AL HANAE7484

 ........................................................................................ EXTMARK SARL.AU7485

 ...................................................................................EL ASSOULI HOLDING7485

 ................................................................................................K.W.NETWORK7485

 ...................................................................................RN ESQUINA SARL AU7486

 SOUTH-EAST HIGHWAYS BRIDGE AND CONSTRUCTION SARL.  

 ...........................................................................« SIGLE « S.E.H.B.A.C7486

 ................................................................................................. LINADAMED 17486

 .............................................................................................. BARRIOS IMMO7487

 .............................................................................................PRESSING ADAM7487

..................................................................................................................  2S.GI7487

 ........................................................................................................... CELOVIM7488

 ..............................................................................................ABDELHAQ FISH7488

 ..............................................................................................JMT RESOURCES7489

 .........................................................................................................ORAL CAR 7489

 .......................................................................................................SOFES AGRI7489

 ............................................................................................OAKLAND IMMO7489

 ............................................................................................................. CODIAG7492

 ..................................................................................... MODERNE FASHION7492

 ...................................................................................................SF BROTHERS7491

 ................................................................................................ NANA PROMO7491

 .........................................................................................................AM STUDY7492

 ................................................................................................. DOMI CENTER7492

 .............................................................................................................ARRAKIS7492

 ......................................................................ISSAM FAYCAL CONSULTING7492

 .........................................................................................................BINADIGIT7493

 .................................................................................................MAJOR ESTATE7493

 ...................................................................................ECOLE CHARIFA PRIVE7493

 ..................................................................... STE MONAIME SERVICE SARL7493

 .......................................................................................KHOURIBGA IMMO7494

 ....................................................................... KHOURIBGA HOTEL INVEST7494

 ............................................................. STE ATLAS CARRIERE BOULMANE7494

 .........................................................................................................KHAN LTD7494

 ......................................................................... VOYAGES SARIAA AL AMAL7495

 ...................................................................................................PROMODIGIT7495

 ...................................................................................................... TNM NORD7495

 ............................................................................................FRIOFRISUR MED7495

 ..........................................................................................................RIDA MEK7496

 ........................................................................................................... VIP TURK7496

 ................................................................................................................DISTER7496

 ........................................................................................EL BOUAYADI CARS7496

 ...................................................................................................EL KAOUTARE7497

 ......................................................................................... OMARI PESCADOS7497

 .................................................................................................... MEA SYSTEM7497

 ..........................................................................................BATEOUI-NEGOCE7498

 ............................................................................... LAS PALMASRENTA CAR7498



صفحة صفحة

عدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222) الجريدة الرسمية7302  

 ............................................................................................................ OXY CAR7498

 .................................................................... GROUPE RINOUM BATIMENT7499

 ......................................................................................Ecolodge Benslimane7499

 ................................................................................ LOG OPS CONSULTING7499

 ...................................................................................................EXPERT - MEK7522

7522ف ت ف سيرفيس................................................................................................ 

 .................................................................................................... N2A SERVICE7522

 ......................................................STE UNITY OF CONSTRUCTION SARL7521

 ......................................................................................................LANI TRANS7521

 .........................................................................................................AFI FOURS7521

 ................................................................................................. SWALDA CARS7522

 .......................................................Numidia de commerce et services sarl7522

 .........................................................................................................PARADISIA7522

 ...............................................................................LOUNGE POINT COFFEE7522

 .............................................................................................................NIA FISH7523

 ....................................................................................................... PESCOMAR7523

 .............................................................................MEJILLONES LABOUIRDA7523
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشه ر الق نوني إثب ت هو7تهم والسلط ت املسندة إليهم.
وال تتحم2 اإلدارة بية مسؤولية فيم  يتعلق أمرمون اإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE ESSIM DE

 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS

SARL AU

ربسم ل الشركة : 2.222.222 درهم

طر7ق مهدية أرن مج التيسير عم رة 

GH - 124 L 22 رقم 16 القنيطرة

االستثن ئي  الع م  الجمع  إن 

تم   2222 م رس   31 أت ر7خ  املنعقد 

تقر7ر م  يلي :

من  الشركة  راسم ل  ز7 دة 

 4.222.222 إلى  درهم   2.222.222

درهم نقدا محررة أ لك م2 كم  صدر 

مع املوافقة على شر7ك جديد.

تغيير الشك2 الق نوني من شركة 

شر7ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

موحد إلى شركة محدودة املسؤولية.

استق لة املسيرة القديمة السيدة 

أله دي سكينة وتعيين السيد البرجي 

عبد اللطيف مسيرا جديدا للشركة.

املوافقة على القوانين املحدثة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

 االأتدائية أ لقنيطرة تحت رقم 91226

أت ر7خ 8 بأر27 2222.

1 P

» بعيس» ش.م.م. 

لشر7ك واحد

138، ش رع يعقوب املنصور

 الدار البير ء

اله تف : 32 23 23 2522

 الف كس : 27 23 23 2522

شركة  كونفدرسيون هولدينغ
CONFEDERATION HOLDING

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ربسم له  122.222 درهم

مقره  االجتم عي : زنقة األأيض أن 
ربيعة رقم 26 ش رع القيروان الحي 

اإلداري العيون

السج2 التج ري : 42959

تأسيس
أت ر7خ عرفي  عقد   أموجب 

النظ م  وضع   2222 م رس   21  

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

محدودة.

االسم: كونفدرسيون هولدينغ ».

الغرض :

 املش ركة في رؤوس بموال الشرك ت

في مختلف القط ع ت.

تدأير الشرك ت.

املس همة في جميع الشرك ت التي 

الواردة  لتلك  مم ثلة  بنشطته   تكون 

بعاله بو التي ستتعزز تطو7ره .

 وبصفة ع مة، ك2 العملي ت التج ر7ة

العق ر7ة امل لية،  او   الصن عية، 

مب شرة عالقة  له   التي  املنقولة   او 

بو غير مب شرة كلي  او جزئي  أ لعملي ت 

تسهي2 بج2  من  بعاله  إليه    املش ر 

بو تعز7ز بو تطو7ر نش ط الشركة.

 املقر االجتم عي : زنقة األأيض أن 

الحي  القيروان  ش رع   26 ربيعة رقم 

اإلداري العيون.

املدة : 99 سنة.

السنة امل لية : تبدب من ف تح ين ير 

وتنتهي في 31 ديسمبر من ك2 سنة. 

حدد   : االجتم عي  الربسم ل   

درهم   122.222 ربسم ل الشركة في 

نقدية  حصة   1222 إلى  مقسم 

أقيمة 122 درهم للحصة وزعت على 

النقدية  مق أ2 مس هم تهم  الشرك ء 

املدفوعة أ لك م2. 

 الشرك ء :

الق طن  السيد االغرف حن ن، 

أ لحي اإلداري زنقة األأيض أن ربيعة 

رقم 26 العيون.

السيد الطيب اعيس ، الق طن ب 

56 زنقة اأن م جة ش رع غ ندي الدار 

البير ء. 

أصفة  الشركة  يسير  التسيير:   

مشتركة وملدة 3 سنوات :

الق طن  السيد االغرف حن ن، 

أ لحي اإلداري زنقة األأيض أن ربيعة 

لطيفة  والسيدة  العيون   26 رقم 

النعيم  أإق مة  الق طنة  امغ رن، 

االلفة   21 شقة    64 عم رة    2 

 الدار البير ء. 

التج ري:  أ لسج2  التسجي2 

التج ري  أ لسج2  الشركة  سجلت 

لدى كت أة ضبط املحكمة االأتدائية 

للعيون أت ر7خ 31 م رس 2222 تحت 

رقم42959.

تم إيداع امللف لدى كت أة ضبط 
املحكمة االأتدائية للعيون.

للخالصة والبي ن
»بعيس» ش.م.م لشر7ك واحد

2 P

SAFELAB
SARL AU

RC : 135977
حسب عقد عرفي أ لرب ط أت ر7خ 
تمت املص دقة على   2222 م رس   9
ذات  للشركة  األس �شي  الق نون 

الخص ئص الت لية :
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة بشر7ك وحيد.
 SAFELAB  : التسمية االجتم عية 

.SARL AU
 املقر االجتم عي : إق مة الخيزران 1
 1 1 عم رة رقم د شقة رقم  تجزئة 

مرس الخير تم رة.
وبيع  شراء   : االجتم عي  الهدف 

لوازم مختبر التح لي2.
مختبر  والي ت  بدوات  استيراد 

التح لي2 وصي نته .
 52.222  : االجتم عي  الربسم ل 
 درهم موزعة إلى 522 حصة اجتم عية
122 درهم للسيدة بسكور  من فئة 

صف ء 522 حصة.
املدة : 99 سنة من التأسيس.

صف ء  بسكور  السيدة   : التسيير 
رقم  الوطنية  للبط قة  الح ملة 

L486299 كمسيرة للشركة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   7 أت ر7خ  أتم رة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 7857.
3 P
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شركة سوجيفيكوم

 STE  KAJO –SARL
الع مة  الجمعية  قرار  أمقت�شى 

يوم املنعقدة   الع دية   الغير 

 STE  KAJO 28 فبراير 2222 لشركة  

دوار  االجتم عي    ومقره     –SARL

اوالد حمواوالد الطييب  ف س.

1) التصفية النه ئية للشركة.

2) املص دقة على تقر7ر املصفي.

السيدة  املصفية  ذمة  إأراء   (3

مصب حي وف ء.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   (3

رقم  تحت  أف س  التج ر7ة  املحكمة 

1723/2022 أت ر7خ 28 بأر27 2222.

4 P

STE SOGEFICOM

 STE LIVE MAT – SARL AU
الع مة  الجمعية  قرار  أمقت�شى 

بأر27   4 يوم  املنعقدة  الع دية  الغير 

STE LIVE MAT – لــشـــركــــــــة   2222

الحي  االجتم عي  ومقره    SARL AU

الصن عي عين الشقف قرب مط حن 

القرو7ين عين الشقف ف س.

الز7 دة في ربس امل ل ب  922.222 

درهم ليصبح 122.222 درهم. 

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة أف س تحت رقم:   املحكمة 

1861/2022أت ر7خ  7 بأر27 2222.

5 P

STE LOUBANE LATIF
أمقت�شى قرار الجمع الع م الغير 

سبتمبر   23 يوم  املنعقد  الع دي 

LOUBANE LATIF لشركة   2221

 مقره  االجتم عي رقم 4 مكرر زنقة 1

العلي   زواغة  اله دي  سيد   1 مح2 

ف س .

من  حصة    1222 تفو7ت   -  1

إلى السيدة   السيد جديري عبد هللا  

تمتلك  بصبحت  التي  ه جر   األزهر 

1222 حصة قدره  122.222 درهم.     

 : للسيدة  واإلمر ء  التسيير   -  2

األزهر ه جر.

من  الق نوني :  الشك2  تغيير   -  3

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة  ذات 

الشر7ك الوحيد.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   (4

رقم  تحت  أف س  التج ر7ة  املحكمة 

4544 أت ر7خ 14 بكتوبر 2221 تحت 

رقم السج2 التج ري 34449.

6 P

CAPLATRA شركة
SARL AU

رقم السج2 التج ري 135919

15 ش رع األأط ل شقة 4 بكدال 

الرب ط

ح2 الشركة
تبع  ملحرر قرار الشر7ك الوحيد 

واملؤرخ في ف تح م رس 2222 تم تقر7ر 

م  يلي :

الح2 املسبق للشركة.

العز7ز  عبد  السيد  تعيين 

العبدالوي كمصفي له .

تم الح2 أ ملقر االجتم عي للشركة 

 4 ش رع األأط ل شقة   15 الك ئن في 

بكدال الرب ط.

تم اإليداع الق نوني أمقر املحكمة 

 2222 بأر27   8 التج ر7ة أ لرب ط يوم 

تحت رقم 123635.
للبي ن

7 P

CAFE LES VOISINS شركة
SARL AU

رقم السج2 التج ري 145839

زنقة ن أولي عم رة 57 رقم 4 و 5 

املحيط الرب ط

ح2 الشركة
تبع  ملحرر قرار الشر7ك الوحيد 

تم تقر7ر  2222 م رس   8  واملؤرخ في 

م  يلي :

الح2 املسبق للشركة.

اللطيف  عبد  السيد  تعيين 

أ ملجدوب كمصفي له .

تم الح2 أ ملقر االجتم عي للشركة 
الك ئن في زنقة ن أولي عم رة 57 رقم 4 

و 5 املحيط الرب ط.
تم اإليداع الق نوني أمقر املحكمة 
 2222 بأر27   8 التج ر7ة أ لرب ط يوم 

تحت رقم 123637.
للبي ن

8 P

DRODAR
SARL

تصفية الشركة
الع م  الجمع  محرر  إثر  على 
 DRODAR االستثن ئي لشرك ء شركة
SARL أت ر7خ 11 ديسمبر 2222 تقرر 

م  يلي :
املص دقة على حس أ ت التصفية 

.DRODAR SARL الخ صة بشركة
الحس ن  السيد  ذمة  إأراء 
الوطنية  للبط قة  الح م2  اقرط س 

.D421368 للتعر7ف رقم
.DRODAR SARL تصفية شركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   12 أت ر7خ  بسال  االأتدائية 

2222 تحت رقم 38134.
9 P

 RED GO SARL
أيع األسهم

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
 2222 م رس   21 أت ر7خ  االستثن ئي 
 «RED GO« شركة  شرك ء  وافق 
قدره  أربسم ل  املسؤولية  املحدودة 
نق2  على  أ إلجم ع  درهم  بلف   52

422 سهم على النحو الت لي :
من  اإلدري�شي  ربيعي  السيد   •
مغربي   1978 فبراير   4 مواليد 
الجنسية والح م2 للبط قة الوطنية 
العم رة   : D 657913 واملقيم في  رقم 
8 الشقة 6  ش رع طيب لبصير اكدال 
من   (222( يبيع م ئتي سهم  الرب ط، 
شركة  في  له  ت بع  سهم.   495 بص2 
للسيد إأراهيم صالح،   «RED GO»
من   ،1976 سبتمبر   8 في  املولود 

الجنسية التونسية، وح م2 جواز

  السفر رقم C 581221، واملقيم في :
وم ئة  تونس،  الجنوبية،  سوسة 
وخمسة وتسعون سهم )195) للسيد 
سعيد حلمي مواليد 22 يوليو 1995 
جواز  و7حم2  التونسية  الجنسية 
في  املقيم   H 499231 رقم  السفر 

املهدية تونس.
ق مت السيدة حفيظة املرزوقي   •
مملوكة له    (25( أبيع خمسة بسهم 
للسيد سعيد   «RED GO« في شركة 
1995 من  22 يوليو  حلمي املولود في 
جواز  وح م2  التونسية  الجنسية 
 : واملقيم في   H 499231 السفر رقم 

املهدية، تونس.
هو  امل ل  لربس  الجديد  التوزيع 

كم  يلي :
السيد سعيد حلمي )م ئت ن سهم) 

222 سهم.
)م ئت ن  صالح  اأراهيم  االست ذ 

سهم) 222 سهم.
)م ئة   ، اإلدري�شي  ربيعي  السيد 

سهم) 122 سهم.
خمسم ئة سهم  : إجم لي  وهذا    

و 522 سهم
تم تعدي2 النظ م األس �شي أت ر7خ 
2222 وتم تسجيله أت ر7خ  21 م رس 
 RE املرجع  تحت   2222 م رس   28

.222222281172125
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
أتم رة    االأتدائية  للمحكمة  الربط 
مرجع.  تحت   2222 بأر27   5 يوم 

.D7825
10 P

SAKALIMAGRO
شركة محدودة املسؤولية
ربسم له  : 133.322 درهم

مقر الشركة : إق مة والية ألوك 
ر7 ض رقم 8 )313) الرج ء في هللا، 

يعقوب املنصور 1252، الرب ط
س.ت الرب ط 147939

تفو7ت حصص ت بعة للشركة
استق لة شر7ك في التسيير

في مؤرخ  عرفي  عقد   أموجب 
السيد ق م   ،2221 نوفمبر   16  
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 Karim EL( البوط هري  كر7م 

حصة   333 أتفو7ت   (BOUTAHIRI

درهم   122 فئة  من  للشركة  ت بعة 

للسيد  اسمية  أقيمة  حصة   لك2 

عبد الحليم ستري.

الع دي  غير  الع م  الجمع  ق م 

املنعقد في 32 ديسمبر 2221، أم  يلي :

مع ينة تحقيق تفو7ت الحصص 

الت بعة للشركة املذكورة بعاله ؛

كر7م  السيد  أ ستق لة  اإلشه د 

في  كشر7ك  مه مه  من  البوط هري 

تسيير الشركة.

وعليه، تم تعدي2 البنود 6، 7 و12 

من نظ م الشركة األس �شي.

تم إنج ز اإليداع الق نوني أكت أة 

أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

في 9 م رس 2222 تحت رقم 122769.
عن إعالن

اإلدارة املسيرة

11 P

ECOLE SAADIA
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شر7ك وحيد

ربسم له  : 5.522.222 درهم

مقر الشركة : تجزئة السعدية 

مراكش

س.ت مراكش 48697

إشع ر أفتح فرعين
فبراير   12 أت ر7خ  قرار  أموجب 

2222 قرر الشر7ك الواحد استغالل 

 INSTITUT SAINT املؤسستين 

 INSTITUTو  DOMINIQUE

تحت   CARMEL SAINT JOSEPH

لتطلب  تبع   الت ليتين،  التسميتين 

للملكية  املغربي  »املكتب  خدم ت 

أإض فة  والتج ر7ة»  الصن عية 

تسمية  إلى  »خ ص»  مصطلح 

املؤسستين، بي :

 INSTITUT SAINT

ك ئنة أ لدار   DOMINIQUE PRIVE

امل ء،  ربس  زنقة  السي ل،  البير ء 

رقم 31.

 NSTITUT CARMEL SAINTو

أ لدار  ك ئنة   JOSEPH PRIVE

عبد  ش رع  الوازيس،  البير ء، 
الرحيم أوعبيد، رقم 56.

تم إنج ز اإليداع الق نوني أكت أة 

الربط أ ملحكمة التج ر7ة أمراكش 

في 12 م رس 2222 تحت رقم 133729.
عن إعالن

اإلدارة املسيرة

12 P

 ECOLE CHARLES 

DE FOUCAULD
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شر7ك وحيد
ربسم له  : 732.422 درهم

مقر الشركة : ش رع موالي ادريس 

األول، رقم 115، الدار البير ء

س.ت الدار البير ء 36419

إشع ر أفتح فرعين
ديسمبر   22 أت ر7خ  قرار  أموجب 

2221 وتبع  لعملية اندم ج أواسطة 

 ECOLE NOTRE شركة  استيع ب 

 DAME DE CASABLANCA

 ECOLE CHARLES DE بشركة 

الشر7كة  طلبت   FOUCAULD

املؤسستين  وتقييد  فتح  الوحيدة 

للتعليم الخ ص املذكورتين بسفله، 

 ECOLE CHARLES كفرعين للشركة

: DE FOUCAULD

 ECOLE املسم ة  املؤسسة 

 NOTRE DAME AIN SEBAA

عين  بوسلي،  تيزي  أمحج  الك ئنة 

السبع، الدار البير ء.

 ECOLE املسم ة  املؤسسة 

الك ئنة بش رع   ،MAISON D’ANFA

عبد اللطيف أن قدور، الدار البير ء.

تم إنج ز اإليداع الق نوني أكت أة 

أ لدار  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

تحت   2222 م رس   12 في  البير ء 

مراجع 817195.
عن إعالن

اإلدارة املسيرة

13 P

EZ ZAIYM TDC
تأسيس شركة 

أت ر7خ  العرفي  العقد  أمقت�شى 
وضع  تم  أ لرب ط،   2222 ين ير   12
ذات  للشركة  األس �شي  الق نون 
تحم2  التي  محدودة  مسؤولية 

الخص ئص الت لية :
التسمية : تحم2 الشركة التسمية 

.EZ ZAIYM TDC  : الت لية
املوضوع : مختلف األعم ل والبن ء.
ش رع فجيج،   5  : املقر االجتم عي 
شقة رقم 9 في الط أق الث لث ب.ب، 

الرب ط.
في  حدد   : االجتم عي  الربسم ل 
إلى  مقسم  درهم   522.222 قيمة 
درهم   122 حصة ذات قيمة   5222

للحصة مقسم أين الشرك ء ك لت لي :
 السيد محمد الزعيم 2522 حصة 
درهم بي م  قيمته   122 ذات قيمة 

252.222 درهم ؛
ميمون  الحس ين  ايت  السيد 
درهم   122 حصة ذات قيمة   2522

بي م  قيمته 252.222 درهم.
التسيير : عين السيد محمد الزعيم 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط 
تحت السج2 التج ري رقم 159241 

يوم 5 بأر27 2222.
14 P

ISO-STRUCTURE BTP
تأسيس شركة 

أت ر7خ  العرفي  العقد  أمقت�شى 
تم وضع  أ لرب ط،   2222 م رس   23
ذات  للشركة  األس �شي  الق نون 
تحم2  التي  محدودة  مسؤولية 

الخص ئص الت لية :
التسمية : تحم2 الشركة التسمية 

.ISO-STRUCTURE BTP  : الت لية
املوضوع : مختلف بعم ل البن ء.

ش رع فجيج،   5  : املقر االجتم عي 
شقة رقم 9 في الط أق الث لث ب.ب، 

الرب ط.

في  حدد   : االجتم عي  الربسم ل 

إلى  مقسم  درهم   2.522.222 قيمة 

25.222 حصة ذات قيمة 122 درهم 

للحصة مقسم أين الشرك ء ك لت لي :

السيدة منى غ زي 12.522 حصة 

درهم بي م  قيمته   122 ذات قيمة 

1.252.222 درهم ؛

12.522 حصة  السيد يونس أو7  

درهم بي م  قيمته   122 ذات قيمة 

1.252.222 درهم.
التسيير : عينت السيدة منى غ زي 

كمسيرة للشركة ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط 

تحت السج2 التج ري رقم 159281 

يوم 6 بأر27 2222.

15 P

 EMPEZAR

CONSTRUCCIONES
شركة محدودة املسؤولية
ربسم له  : 122.222 درهم

املقر االجتم عي : فيال رقم 2 زنقة 

عن أية، سكتور 11، حي الر7 ض، 

الرب ط

الع م  الجمع  أمقت�شى 

 2222 االستثن ئي أت ر7خ ف تح م رس 

 EMPEZAR شركة  شرك ء  قرر 

ذات  شركة   CONSTRUCCIONES

املسؤولية املحدودة م  يلي :

 1222 تفو7ت  على  واملص دقة 

حصة في ملكية السيد عبد السالم 

الصعف�شي  صفوان  والسيد  ص لح 

 BADR ASAFA شركة  لف ئدة 

وجميع   PROMOTION SARL

وتغيير  أ لشركة  الج ر7ة  حس أ تهم  

الرم ن الشخ�شي أبنك الصف ء.
تعدي2 الفصول 6 و7 من الق نون 

األس �شي للشركة.

تغيير الشك2 الق نوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشر7ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
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فيال  من  الشركة  عنوان  تغيير 
11، حي  2 زنقة عن أية، سكتور  رقم 
املسمى  امللك  إلى  الرب ط  الر7 ض، 
عم لة الصخيرات،  لحسن هرهورة، 

تم رة.
البرني�شي  محمد  السيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
املص دقة على الصيغة الجديدة 

للق نون األس �شي.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 التج ر7ة أ لرب ط أت ر7خ 8 بأر27 2222 

تحت رقم 123652.
16 P

 ARITRADE
INTERNATIONAL

 تأسيس 
بعقد عرفي أت ر7خ 18 م رس 2222 
وضع النظ م األس �شي للشركة ذات 
الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد مميزاته  ك لت لي :
 ARITRADE  : التج ري  االسم 

.INTERNATIONAL
درهم   122.222  : الربسم ل 
1222 حصة ك2 واحدة  مقسمة إلى 

122 درهم منحت للشر7ك الوحيد :
الح ملة  ليلى،  العر7ف  السيدة 
 A417522 رقم  الوطنية  للبط قة 

1222 حصة. 
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من ك2 سنة.
املقر االجتم عي : 15، ش رع األأط ل، 

شقة رقم 4، بكدال، الرب ط.
مواد  أيع   : االجتم عي  املوضوع 

التجمي2 الطبيعية.
املدة : 99 سنة اأتداء من تقييده  

في السج2 التج ري.
الح ملة  العر7ف ليلى،   : التسيير 
للبط قة الوطنية رقم A417522 ملدة 

غير محدودة.
أ ملحكمة  الشركة  تسجي2  تم 
 التج ر7ة أ لرب ط أت ر7خ 7 بأر27 2222 

تحت رقم 159323.
17 P

BAMONES
 تأسيس 

بعقد عرفي أت ر7خ 15 م رس 2222 
وضع النظ م األس �شي للشركة ذات 
الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد مميزاته  ك لت لي :
.BAMONES : االسم التج ري

درهم   122.222  : الربسم ل 
1222 حصة ك2 واحدة  مقسمة إلى 

122 درهم منحت للشر7ك الوحيد :
السيدة الجعفري بهيجة، الح ملة 
 BH164678 رقم  الوطنية  للبط قة 

1222 حصة. 
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من ك2 سنة.
املقر االجتم عي : عم رة 32 شقة 8، 
ش رع موالي بحمد الوكيلي، حس ن، 

الرب ط.
املوضوع االجتم عي : نق2 البر ئع.
املدة : 99 سنة اأتداء من تقييده  

في السج2 التج ري.
التسيير : الجعفري بهيجة، الح ملة 
 BH164678 رقم  الوطنية  للبط قة 

ملدة غير محدودة.
أ ملحكمة  الشركة  تسجي2  تم 
 التج ر7ة أ لرب ط أت ر7خ 6 بأر27 2222 

تحت رقم 159277.
18 P

 ACWA POWER BOUJDOUR
شركة مس همة ذات مجلس اإلدارة 

الجم عية ومجلس الرق أة 
يبلغ ربسم له  : 13.292.222 درهم
املقر االجتم عي : 65، ش رع املهدي 

أن أركة، السوي�شي -الرب ط 
 السج2 التج ري أ لرب ط 

رقم 121349
تغيير على مستوى   مجلس الرق أة 

ومجلس اإلدارة الجم عية
 أمقت�شى مداوالت مجلس الرق أة 

أت ر7خ 15 فبراير 2222، تم :
السيد  استق لة  تسجي2 
 Suntharesan Padmanathan
مجلس  وكرئيس  كعرو  مه مه  من 

الرق أة،

 Kashif Mahboob تعيين السيد
الرق أة،  مجلس  كعرو   Rana
 Suntharesan السيد  عوض 
تنتهي  املستقي2.   Padmanathan
الجمعية  انعق د  عند  مه مه  مدة 
حس أ ت  في  ستبث  التي  الع دية 
ديسمبر   31 السنة امل لية املنتهية في 

،2221
 Kashif Mahboob تعيين السيد
ملدة  الرق أة  مجلس  كرئيس   Rana
الرق أة،  مجلس  كعرو  مه مه 
 Suntharesan السيد  عوض 

Padmanathan املستقي2.
الدائم  املمث2  تغيير  تسجي2 
 Acwa Power Global لشركة  
 Manish السيد   :  Services Ltd
 Mohammed عوض السيد Singhal

،Abdullah Abunayyan
مجلس  تشكيلة  تصبح  وبذلك 

الرق أة ك لت لي :
 ،Kashif Mahboob Rana السيد

رئيس  ؛
 ،MASEN Capital SA شركة  
ف طمة  السيدة  طرف   من  ممثلة 

حمدوش، عروا ؛
 Acwa Power Maroc شركة  
السيد  طرف   من  ممثلة   ،SARL

أ ديس الدراجي، عروا ؛
 Acwa Power Global شركة  
طرف   من  ممثلة   ،Services Ltd

السيد Manish Singhal، عروا ؛
انعق د  عند  مه مهم  مدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  الع دية  الجمعية 
في  املنتهية  امل لية  السنة   حس أ ت 

31 ديسمبر 2221.
 Rajit السيد  استق لة  تسجي2 
مجلس  كعرو  مه مه  من   Nanda
من  اأتداء  الجم عية   اإلدارة 

31 ديسمبر 2221،
 Nadeem Rizvi السيد  تعيين 
الجم عية  اإلدارة  مجلس  كعرو 
 Rajit Nanda السيد  عوض 

املستقي2،
مجلس  تشكيلة  تصبح  وبذلك 

اإلدارة الجم عية ك لت لي :

السيد بنس ملغبر، رئيس  ؛

السيد Nadeem Rizvi عروا.

انعق د  عند  مه مهم  مدة  تنتهي 

في  ستبث  التي  الع دية  الجمعية 

في  املنتهية  امل لية  السنة   حس أ ت 

31 ديسمبر 2222،

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط 

رقم  تحت   2222 بأر27   7 أت ر7خ 

.123571
من بج2 التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة الجم عية

19 P

 ACWA POWER

 OUARZAZATE
شركة مس همة ذات مجلس اإلدارة 

الجم عية ومجلس الرق أة 

يبلغ ربسم له  35.362.722 درهم

املقر االجتم عي : 65، ش رع املهدي 

أن أركة، السوي�شي -الرب ط 

السج2 التج ري أ لرب ط رقم 

97965

تغيير على مستوى   مجلس الرق أة 
ومجلس اإلدارة الجم عية

 أمقت�شى مداوالت مجلس الرق أة 

أت ر7خ 15 فبراير 2222، تم:

السيد  استق لة  تسجي2 

 Mohammed Abdullah

كعرو  مه مه  من   Abunayyan

وكرئيس مجلس الرق أة،

 Kashif Mahboob تعيين السيد

Rana كعرو مجلس الرق أة، عوض 

 Mohammed Abdullah السيد  

مدة  تنتهي  املستقي2.   Abunayyan

مه مه عند انعق د الجمعية الع دية 

التي ستبث في حس أ ت السنة امل لية 

املنتهية في 31 دجنبر 2222،

 Kashif Mahboob تعيين السيد

ملدة  الرق أة  مجلس  كرئيس   Rana

مه مه كعرو مجلس الرق أة، عوض 

 Mohammed Abdullah السيد 

Abunayyan املستقي2.
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الدائمين  املمثلين  تغيير  تسجي2 

لشرك ت :

 Acwa Power Global Services

عوض  أرحو  ادريس  السيد   :  Ltd

السيد أ ديس الدراجي،

 :  Acwa Power Maroc SARL

السيد أ ديس الدراجي عوض السيد 

Suntharesan Padmanathan

مجلس  تشكيلة  تصبح  وبذلك 

الرق أة ك لت لي :

 ،Kashif Mahboob Rana السيد

رئيس 

 ،MASEN Capital SA شركة  

ف طمة  السيدة  طرف   من  ممثلة 

حمدوش، عروا

 Acwa Power Maroc شركة  

السيد  طرف   من  ممثلة   ،  SARL

أ ديس الدراجي، عروا

 Acwa Power Global شركة  

طرف   من  ممثلة   ،Services Ltd

السيد ادريس أرحو ، عروا.

انعق د  عند  مه مهم  مدة  تنتهي 

في  ستبث  التي  الع دية  الجمعية 

حس أ ت السنة امل لية املنتهية في 31 

دجنبر 2222،

 Rajit السيد  استق لة  تسجي2 

مجلس  كعرو  مه مه  من   Nanda

 31 من  اأتداء  الجم عية  اإلدارة 

دجنبر 2221،

 Nadeem Rizvi السيد  تعيين 

الجم عية  اإلدارة  مجلس  كعرو 

 Rajit Nanda السيد  عوض 

املستقي2،

مجلس  تشكيلة  تصبح  وبذلك 

اإلدارة الجم عية ك لت لي :

السيد عبد اللطيف شيخ، رئيس 

السيد Nadeem Rizvi عروا

انعق د  عند  مه مهم  مدة  تنتهي 

في  ستبث  التي  الع دية  الجمعية 

حس أ ت السنة امل لية املنتهية في 31 

دجنبر 2225،

اإليداع الق نوني : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   7 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 123572.
من بج2 التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة الجم عية

20 P

 ACWA POWER

 OUARZAZATE IV
شركة مس همة ذات مجلس اإلدارة 

الجم عية ومجلس الرق أة 

يبلغ ربسم له  33.952.822 درهم

املقر االجتم عي : 65، ش رع املهدي 

أن أركة، السوي�شي -الرب ط 

السج2 التج ري أ لرب ط رقم 

121345

تغيير على مستوى   مجلس الرق أة 
ومجلس اإلدارة الجم عية

 أمقت�شى مداوالت مجلس الرق أة 

أت ر7خ 15 فبراير 2222، تم :

السيد  استق لة  تسجي2 

 Suntharesan Padmanathan

مجلس  وكرئيس  كعرو  مه مه  من 

الرق أة.

 Kashif Mahboob تعيين السيد

الرق أة،  مجلس  كعرو   Rana

 Suntharesan السيد  عوض 

تنتهي  املستقي2.   Padmanathan

الجمعية  انعق د  عند  مه مه  مدة 

حس أ ت  في  ستبث  التي  الع دية 

دجنبر   31 في  املنتهية  امل لية  السنة 

.2221

 Kashif Mahboob تعيين السيد

ملدة  الرق أة  مجلس  كرئيس   Rana

الرق أة،  مجلس  كعرو  مه مه 

 Suntharesan السيد  عوض 

Padmanathan املستقي2.

تسجي2 تغيير املمث2 الدائم لشركة  

 Acwa Power Global Services Ltd

عوض   Manish Singhal السيد   :

 Mohammed Abdullah السيد 

.Abunayyan

مجلس  تشكيلة  تصبح  وبذلك 

الرق أة ك لت لي :

 ،Kashif Mahboob Rana السيد

رئيس .

 ،MASEN Capital SA شركة  

ف طمة  السيدة  طرف   من  ممثلة 

حمدوش، عروا.

 Acwa Power Maroc شركة  

السيد  طرف   من  ممثلة   ،SARL

أ ديس الدراجي، عروا.

 Acwa Power Global شركة  

طرف   من  ممثلة   ،Services Ltd

السيد Manish Singhal، عروا.

انعق د  عند  مه مهم  مدة  تنتهي 

في  ستبث  التي  الع دية  الجمعية 

في املنتهية  امل لية  السنة   حس أ ت 

 31 دجنبر 2221.

 Rajit السيد  استق لة  تسجي2 

مجلس  كعرو  مه مه  من   Nanda

من  اأتداء  الجم عية   اإلدارة 

31 دجنبر 2221.

 Nadeem Rizvi السيد  تعيين 

الجم عية  اإلدارة  مجلس  كعرو 

 Rajit Nanda السيد  عوض 

املستقي2.

مجلس  تشكيلة  تصبح  وبذلك 

اإلدارة الجم عية ك لت لي :

السيد بنس ملغبر، رئيس .

السيد Nadeem Rizvi عروا.

انعق د  عند  مه مهم  مدة  تنتهي 

في  ستبث  التي  الع دية  الجمعية 

في املنتهية  امل لية  السنة   حس أ ت 

 31 دجنبر 2222.

اإليداع الق نوني : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   7 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 123573.
من بج2 التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة الجم عية

21 P

 ACWA POWER LAAYOUNE
شركة مس همة ذات مجلس اإلدارة 

الجم عية ومجلس الرق أة 
يبلغ ربسم له  37.222.422 درهم 
املقر االجتم عي : 65، ش رع املهدي 

أن أركة، السوي�شي -الرب ط 
السج2 التج ري أ لرب ط رقم 

121347
تغيير على مستوى   مجلس الرق أة 

ومجلس اإلدارة الجم عية
 أمقت�شى مداوالت مجلس الرق أة 

أت ر7خ 15 فبراير 2222، تم :
السيد  استق لة  تسجي2 
 Suntharesan Padmanathan
مجلس  وكرئيس  كعرو  مه مه  من 

الرق أة،
 Kashif Mahboob تعيين السيد
الرق أة،  مجلس  كعرو   Rana
 Suntharesan السيد  عوض 
تنتهي  املستقي2.   Padmanathan
الجمعية  انعق د  عند  مه مه  مدة 
حس أ ت  في  ستبث  التي  الع دية 
دجنبر   31 في  املنتهية  امل لية  السنة 

،2221
 Kashif Mahboob تعيين السيد
ملدة  الرق أة  مجلس  كرئيس   Rana
الرق أة،  مجلس  كعرو  مه مه 
 Suntharesan السيد  عوض 

Padmanathan املستقي2.
الدائم  املمث2  تغيير  تسجي2 
 Acwa Power Global لشركة  
 Manish السيد   :  Services Ltd
 Mohammed عوض السيد Singhal

،Abdullah Abunayyan
مجلس  تشكيلة  تصبح  وبذلك 

الرق أة ك لت لي :
 ،Kashif Mahboob Rana السيد

رئيس .
 ،MASEN Capital SA شركة  
ف طمة  السيدة  طرف   من  ممثلة 

حمدوش، عروا.
 Acwa Power Maroc شركة  
السيد  طرف   من  ممثلة   ،SARL

أ ديس الدراجي، عروا.
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 Acwa Power Global شركة  

طرف   من  ممثلة   ،Services Ltd

السيد Manish Singhal، عروا.

انعق د  عند  مه مهم  مدة  تنتهي 

في  ستبث  التي  الع دية  الجمعية 

في  املنتهية  امل لية  السنة   حس أ ت 

31 دجنبر 2221،

 Rajit السيد  استق لة  تسجي2 

مجلس  كعرو  مه مه  من   Nanda

من اأتداء  الجم عية   اإلدارة 

 31 دجنبر 2221،

 Nadeem Rizvi السيد  تعيين 

الجم عية  اإلدارة  مجلس  كعرو 

 Rajit Nanda السيد  عوض 

املستقي2،

مجلس  تشكيلة  تصبح  وبذلك 

اإلدارة الجم عية ك لت لي :
السيد بنس ملغبر، رئيس 

السيد Nadeem Rizvi عروا

انعق د  عند  مه مهم  مدة  تنتهي 

في  ستبث  التي  الع دية  الجمعية 

في املنتهية  امل لية  السنة   حس أ ت 

 31 دجنبر 2222،

اإليداع الق نوني : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   7 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 123574.
من بج2 التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة الجم عية

22 P

 ACWA POWER

 OUARZAZATE IV
شركة مس همة ذات مجلس اإلدارة 

الجم عية ومجلس الرق أة 

يبلغ ربسم له  33.952.822 درهم  

املقر االجتم عي:65، ش رع املهدي أن 

أركة، السوي�شي -الرب ط 

السج2 التج ري أ لرب ط رقم 

121345
ز7 دة الربسم ل

الجمعية  مداوالت  أمقت�شى   

نونبر   16 أت ر7خ  الع دية  الع مة غير 

2221، تم :

أمبلغ  الربسم ل االجتم عي  ز7 دة 

من  لينتق2  درهم   32.337.622

درهم   33.952.822 إلى   3.613.222

محررة أواسطة مق صة مع الحس ب 

الج ري للمس همين،

الجم عية  اإلدارة  تخو27 مجلس 

ز7 دة  لتحقيق  الالزمة  الصالحي ت 

األس �شي  النظ م  وتغيير  الربسم ل 

وفق  للمستجدات،

 أمقت�شى مداوالت مجلس اإلدارة 

 ،2221 دجنبر   23 أت ر7خ  الجم عية 

تم : 

التحقيق النه ئي لز7 دة الربسم ل 

املقررة من طرف الجمعية الع مة غير 

الع دية أت ر7خ 16 نوفمبر 2221،

من  و7   6 املواد  وتغيير  تتميم 

النظ م األس �شي واملتعلقة أ لحصص 

والربسم ل االجتم عي. 

اإليداع الق نوني : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   28 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 123335.
من بج2 التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة الجم عية

23 P

 MAGHREBNET RTABI ET

CIE
شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ 

ربسم له  5.222.222 درهم

املقر االجتم عي : 1 زنقة لبن ن شقة 

1 – الرب ط

السج2 التج ري أ لرب ط رقم  

46743

تحو27 شك2 الشركة
الجمعية  مداوالت  أمقت�شى 

28 دجنبر  الع مة غير الع دية أت ر7خ 

2218، تم :

الشركة من شركة  تحو27 شك2 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  التر من 

محدودة اأتداء من 28 دجنبر 2218، 

وفق   األس �شي  النظ م  واعتم د 

للشك2 الجديد،

الشركة  مسيري  مه م  مدة  إنه ء 

من اأتداء  القديم  شكله    وفق 

2218، وتعيين كمسيرين   28 دجنبر 

وملدة  الجديد  شكله   وفق  للشركة 

السيدة إيم ن الرت بي   : غير محدودة 

والسيد املكي أنعمر.

السيد  الحس أ ت  مدقق  تأكيد 

صالح  مكتب  ممث2  الغزولي  صالح 

الغزولي في مه مه إلى غ ية انته ء مدة 

الع مة  الجمعية  انعق د  مه مه عند 

التي تبث في الحس أ ت امل لية املنتهية 

في 31 دجنبر 2219،

التحقيق النه ئي لتحو27 الشركة 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

اإليداع الق نوني : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 ،2222 بأر27   8 التج ر7ة أ لرب ط في 

تحت رقم 123636.
من بج2 التلخيص والنشر

التسيير

24 P

EOLE FINANCE
شركة محدودة املسؤولية بشر7ك 

وحيد

ربس امل ل 2.222.222 درهم

املقر االجتم عي : ملتقى طر7ق 

الق هرة وطر7ق غ ندي إق مة املنزه 

شقة رقم 22 الرب ط

الوحيد  الشر7ك  قرار  على  أن ء 

أت ر7خ 4 بأر27 2222 تقرر م  يلي :

تفو7ت الحصص الت مة م  أين :

السيد م رك أيطون والسيد فر7د 

غي تي من بج2 حصة واحدة.

للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 

من شركة محدودة املسؤولية بشر7ك 

وحيد إلى شركة محدودة املسؤولية.

تحيين النظ م األس �شي للشركة.

تم اإليداع الق نوني أكت أة ضبط 

أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة  املحكمة 

7 بأر27 2222 تحت رقم 123583.
للخالصة والبي ن

25 P

NASSIM ATLAS CAR
ش.م.م

تجزئة لحلو رقم 12 ايت حجو 
مر7رت خنيفرة

التأسيس
أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
تم تأسيس شركة   2222 م رس   23  
ذات مسؤولية محدودة أ ملواصف ت 

الت لية :
 NASSIM شركة   : التسمية 

.ATLAS CAR
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
املقر االجتم عي : تجزئة لحلو رقم 

12 ايت حجو مر7رت خنيفرة.
أدون  السي رات  كراء   : الغرض 

س ئق.
 122.222 في  حدد   : الربسم ل 
درهم موزع إلى 1222 حصة موزعة 

على الشك2 الت لي :
الحسين مجدوب : 332 حصة.

الحسين الراجي : 672 حصة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد الحسين مجدوب وذلك ملدة 

غير محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة لدى كت أة الربط 
أت ر7خ  أخنيفرة  االأتدائية  أ ملحكمة 
4 بأر27 2222 تحت رقم 145/2222 

السج2 التج ري رقم 4325.
26 P

ASSIL ATLAS SERVICES
ش.م.م.

وك لة تحو27 األموال، مقدم خدم ت
رقم 1، زنقة 18 حي ام لو اغر7بن، 

خنيفرة
تأسيس

أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
تم تأسيس شركة   2222 فبراير   25
ذات مسؤولية محدودة أ ملواصف ت 

الت لية :
 STE ASSIL ATLAS  : التسمية 

.SERVICES
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مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة.

 18 1، زنقة  املقر االجتم عي : رقم 
حي ام لو اغر7بن، خنيفرة.

األموال  تحو27  وك لة   : الغرض 
ت جر خدمة.

 122.222 في  حدد   : الربسم ل 
1222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشك2 الت لي :
السيدة لبنى كر7م : 1222 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  ملدة  وذلك  كر7م  لبنى  السيدة 

محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة لدى كت أة الربط 
أت ر7خ  أخنيفرة  االأتدائية  أ ملحكمة 
24 ين ير 2222 تحت رقم 2022/133 

السج2 التج ري رقم 4285.
27 P

 CONSEILS ETUDES CIVIL
ENGINEERING ش.م.م.

مكتب الدراس ت
الرهرة طر7ق مكن س البرج، خنيفرة

تأسيس
 8 أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
2222 تم تأسيس شركة ذات  فبراير 
أ ملواصف ت  محدودة  مسؤولية 

الت لية :
 CONSEILS شركة   : التسمية 

.ETUDES CIVIL ENGINEERING
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
طر7ق  الرهرة   : االجتم عي  املقر 

مكن س البرج، خنيفرة.
الغرض : مكتب الدراس ت.

 122.222 في  حدد   : الربسم ل 
1222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشك2 الت لي :
السيد عبد الواحد ألغيتي : 1222 

حصة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد عبد الواحد ألغيتي وذلك ملدة 

غير محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت أة الربط 

أخنيفرة  االأتدائية  أ ملحكمة 

تحت رقم   2222 أت ر7خ ف تح م رس 

رقم  التج ري  السج2   2022/78

.4227

28 P

MRZAFAN TRAV

ش.م.م.ش.و.

بشغ ل مختلفة

زنقة 66 رقم 22 حي ام لو اغر7بن، 

خنيفرة

تأسيس
أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 

تم تأسيس شركة   ،2222 م رس   7  

بشر7ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد أ ملواصف ت الت لية :

 STE MRZAFAN  : التسمية 

.TRAV

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشر7ك واحد.

املقر االجتم عي : زنقة 66 رقم 22 

حي ام لو اغر7بن، خنيفرة.

الغرض : بشغ ل مختلفة.

 122.222 في  حدد   : الربسم ل 

1222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشك2 الت لي :

 1222  : اأوز7د  احمد  السيد 

حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد احمد اأوز7د وذلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت أة الربط 

أخنيفرة  االأتدائية  أ ملحكمة 

رقم  تحت   2222 م رس   24 أت ر7خ 

رقم  التج ري  السج2   132/2022

.4283

29 P

MAROUA MAILLE
 Société à responsabilité limmité

au

au capital de 500.000 dhs

 Hay Inara Lot Al Hamra II Rue 2

N° 24 -26

CASABLANCA

تصفية الشركة

االستثن ئي  املحرر  أمقت�شى 

بأر27   4 في  البير ء  أ لدار  املؤرخ 

2222 تم اإلجم ع على :

تصفية شركة مروة م ي ش.م.م. 

تصفية نه ئية.

 BE الراجي  هش م  السيد  تعيين 

وتحديد  للشركة  كمصفي   643982

مك ن التصفية على العنوان :

 Hay Inara Lot Al Hamra II Rue

.2 N° 24-26

سيتم اإليداع الق نوني أ ملحكمة 

التج ر7ة أ لدار البير ء.

30 P

طراديس كونسبت ش.م.م.

TRADES CONCEPT
SARL

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

في املؤرخ  للشركة   االستثن ئي 

أمقره   واملنعقد   2222 م رس   24

االجتم عي تقرر م يلي :

- املص دقة على تفو7ت 522 حصة 

اجتم عية أقيمة 122 درهم للواحدة 

من طرف السيد الح جي عبد الرحيم 

لف ئدة السيد نبي2 سعيد.

تغيير الشك2 الق نوني للشركة.

عبد  الح جي  السيد  استق لة 

الرحيم.

اعتم د ق نون اس �شي جديد.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني في املحكمة التج ر7ة أ لدار 

تحت   2222 م رس   31 في  البير ء 
رقم 819836.

مقتطف وبي ن

31 P

 STE LES QUATRES

PROMOS

SARL

تأسيس

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أ لدار 

2222 تم  أت ر7خ ف تح بأر27  البير ء 

تأسيس شركة أ ملواصف ت الت لية :

 STE LES QUATRES PROMOS

.SARL

 11 ش رع   ،75  : االجتم عي  املقر 

ين ير الط أق االول الشقة 169 الدار 

البير ء.

اإلنع ش   : االجتم عي  الهدف 

مع مالت  أجميع  والقي م  العق ري 

البن ء املختلفة.

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

الربسم ل : 122.222 درهم.

 : : السيد ميلود شه ب  الحصص 

252 حصة.

 252  : السيد عبد الرحيم شه ب 

حصة.

السيد الرداد شه ب : 252 حصة.

 252  : أنركيك  الدين  عز  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد ميلود   : التسيير 

شه ب الح م2 للبط قة الوطنية رقم 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا   BL24326

محددة.

من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر.

املدة : تم تحديده  في 99 سنة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

للدار  التج ر7ة  أ ملحكمة  الق نوني 

تحت   2222 بأر27   8 أت ر7خ  البير ء 

التج ري  والسج2   822576 رقم 

رقم539459.

32 P
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STE CHANI PRO SARL AU
تأسيس

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أ لدار 

2222 تم  أت ر7خ ف تح بأر27  البير ء 

تأسيس شركة أ ملواصف ت الت لية :

.STE CHANI PRO SARL AU

 11 ش رع   ،75  : االجتم عي  املقر 

ين ير الط أق االول الشقة 169 الدار 

البير ء.

اإلنع ش   : االجتم عي  الهدف 

مع مالت  أجميع  والقي م  العق ري 

البن ء املختلفة أ لشر7ك الوحيد.

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

أ لشر7ك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الربسم ل : 122.222 درهم.

رضوان  السيد   : الحصص 

الشكداني : 1222 حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة حسن ء 

الوطنية  للبط قة  الح ملة  شكداني 

رقم BK328930 مسيرة للشركة ملدة 

غير محددة.

من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر.

املدة : تم تحديده  في 99 سنة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

للدار  التج ر7ة  أ ملحكمة  الق نوني 

تحت   2222 بأر27   8 أت ر7خ  البير ء 

822577 والسج2 التج ري رقم  رقم 

.539461

33 P

الشركة املدنية العقارية 

حكيمدا
تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

في مؤرخ  عرفي  عقد   أواسطة 

اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7

الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 

العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 

درهم،   11.222 ربسم له   حكيمدا»، 

مقره  األس �شي أ لدار البير ء : 

املع ني  مصطفى  زنقة    31
تحت  التج ري  السج2  في  ومسجلة 
التي  حصص   12  ،278.155 رقم 
ك نت في حوزته لف ئدة بخيه السيد 
إع دة  تمت  وبذلك  أنجلون  يوسف 

تحر7ر نظ م الشركة.
االستثن ئي  الع م  للجمع  وتبع  
قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 
 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 
السيد اسم عي2 أنجلون وذلك في 17 
ين ير 2221 وب لنسبة ل 12 حصص 
التي ك نت لديه فقد بسندت لورثته 
الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة املنجز 

أت ر7خ 22 ين ير 2221.
وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة 

بعد تعدي2 أنوده.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  نفذ 
بأر27   4 في  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 822.213.
نبذة قصد اإلشه ر 

34 P

الشركة املدنية العقارية يوسري
تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

في مؤرخ  عرفي  عقد   أواسطة 
اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7
الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 
العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 
درهم،   11.222 ربسم له   يوسري»، 
 : البير ء  أ لدار  األس �شي  مقره  
مصطفى املع ني ومسجلة  زنقة    31
رقم  تحت  التج ري  السج2  في 
12 حصص التي ك نت في   ،278.139
يوسف  السيد  بخيه  لف ئدة  حوزته 
تحر7ر  إع دة  تمت  وبذلك  أنجلون 

نظ م الشركة.
االستثن ئي  الع م  للجمع  وتبع  
قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 
 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 
في وذلك  أنجلون  اسم عي2   السيد 

 12 ل  وب لنسبة   2221 ين ير   17
حصص التي ك نت لديه فقد بسندت 
لورثته الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة 

املنجز أت ر7خ 22 ين ير 2221.

وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة 

بعد تعدي2 أنوده.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  نفذ 

بأر27   4 في  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 822.222.
نبذة قصد اإلشه ر 

35 P

الشركة املدنية العقارية 

موسكريم

تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

في مؤرخ  عرفي  عقد   أواسطة 

اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7

الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 

العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 

 .12.722 ربسم له   موسكر7م»، 

أ لدار  األس �شي  مقره   درهم، 

31 زنقة  مصطفى املع ني   : البير ء 

تحت  التج ري  السج2  في  ومسجلة 

التي  حصص   12  ،278.143 رقم 

ك نت في حوزته لف ئدة بخيه السيد 

إع دة  تمت  وبذلك  أنجلون  يوسف 

تحر7ر نظ م الشركة.

االستثن ئي  الع م  للجمع  وتبع  

قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 

 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 

في وذلك  أنجلون  اسم عي2   السيد 

 12 ل  وب لنسبة   2221 ين ير   17

حصص التي ك نت لديه فقد بسندت 

لورثته الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة 

املنجز أت ر7خ 22 ين ير 2221.

وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة 

بعد تعدي2 أنوده.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  نفذ 

بأر27   4 في  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 819.999.
نبذة قصد اإلشه ر 

36 P

الشركة املدنية العقارية شكيرة
تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

في مؤرخ  عرفي  عقد   أواسطة 
اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7
الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 
العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 
درهم،   11.222 ربسم له   شكيرة»، 
 : البير ء  أ لدار  األس �شي  مقره  
مصطفى املع ني ومسجلة  زنقة    31
رقم  تحت  التج ري  السج2  في 
12 حصص التي ك نت في   ،278.153
يوسف  السيد  بخيه  لف ئدة  حوزته 
تحر7ر  إع دة  تمت  وبذلك  أنجلون 

نظ م الشركة.
االستثن ئي  الع م  للجمع  وتبع  
قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 
 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 
في وذلك  أنجلون  اسم عي2   السيد 

 12 ل  وب لنسبة   2221 ين ير   17
حصة التي ك نت لديه فقد بسندت 
لورثته الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة 

املنجز أت ر7خ 22 ين ير 2221.
وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة 

بعد تعدي2 أنوده.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  نفذ 
بأر27   4 في  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 819.998.
نبذة قصد اإلشه ر 

37 P

الشركة املدنية العقارية أبوكريم
تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

في مؤرخ  عرفي  عقد   أواسطة 
اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7
الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 
العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 
درهم،   12.622 ربسم له   بأوكر7م»، 
 : البير ء  أ لدار  األس �شي  مقره  
ومسجلة  املع ني  زنقة مصطفى   31
رقم  تحت  التج ري  السج2  في 
12 حصص التي ك نت في   ،278.135
يوسف  السيد  بخيه  لف ئدة  حوزته 
تحر7ر  إع دة  تمت  وبذلك  أنجلون 

نظ م الشركة.
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االستثن ئي  الع م  للجمع  وتبع  

قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 

 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 

في وذلك  أنجلون  اسم عي2   السيد 

 12 ل  وب لنسبة   2221 ين ير   17

حصص التي ك نت لديه فقد بسندت 

لورثته الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة 

املنجز أت ر7خ 22 ين ير 2221.

وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة 

بعد تعدي2 أنوده.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  نفذ 

بأر27   4 في  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 819.996.
نبذة قصد اإلشه ر 

38 P

الشركة املدنية العقارية 

لزاريكس
تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

في مؤرخ  عرفي  عقد   أواسطة 

اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7

الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 

العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 

11.222 درهم،  لزار7كس»، ربسم له  

 : البير ء  أ لدار  األس �شي  مقره  

ومسجلة  املع ني  زنقة مصطفى   31

رقم  تحت  التج ري  السج2  في 

12 حصص التي ك نت في   ،278.137

يوسف  السيد  بخيه  لف ئدة  حوزته 

تحر7ر  إع دة  تمت  وبذلك  أنجلون 

نظ م الشركة.

االستثن ئي  الع م  للجمع  وتبع  

قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 

 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 

في وذلك  أنجلون  اسم عي2   السيد 

 12 ل  وب لنسبة   2221 ين ير   17

حصص التي ك نت لديه فقد بسندت 

لورثته الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة 

املنجز أت ر7خ 22 ين ير 2221.

وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة 

بعد تعدي2 أنوده.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  نفذ 
بأر27   4 في  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 819.994.
نبذة قصد اإلشه ر 

39 P

الشركة املدنية العقارية صبيرة
تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

في مؤرخ  عرفي  عقد   أواسطة 
اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7
الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 
العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 
درهم،   11.222 ربسم له   صبيرة»، 
 : البير ء  أ لدار  األس �شي  مقره  
ومسجلة  املع ني  زنقة مصطفى   31
رقم  تحت  التج ري  السج2  في 
12 حصص التي ك نت في   ،278.141
يوسف  السيد  بخيه  لف ئدة  حوزته 
تحر7ر  إع دة  تمت  وبذلك  أنجلون 

نظ م الشركة.
االستثن ئي  الع م  للجمع  وتبع  
قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 
 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 
في وذلك  أنجلون  اسم عي2   السيد 

 12 ل  وب لنسبة   2221 ين ير   17
حصص التي ك نت لديه فقد بسندت 
لورثته الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة 

املنجز أت ر7خ 22 ين ير 2221.
وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة 

بعد تعدي2 أنوده.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  نفذ 
بأر27   4 في  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 819.997.
نبذة قصد اإلشه ر 

40 P

STE FG DIGITAL GROUP
SARL

 SIEGE : RESIDENCE AL
 BOUSTANE IM B2 APPT 2 HAY

NAHDA RABAT
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
الغير الع دي أت ر7خ 17 م رس 2222، 

لشركة فج دجيت ل كروب :

فج  لشركة  املسبق  الح2  تم 

علي  السيد  وتعيين  كروب  دجيت ل 

أمقره   للشركة  كمصفي  قنيبيب 

االجتم عي اق مة البست ن العم رة ب 

2 الشقة رقم 2 حي النهرة الرب ط.

تم االيداع الق نوني لدى املحكمة 

اأر27   5 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 123517.

41 P

STE B.G.I.T.E
شركة ذات مسؤولية محدودة

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أ لرب ط 

أت ر7خ 7 بأر27 2222، قد تم ت سيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

STE B.G.I.T.E : التسمية

املعلوم ت   : االجتم عي  الهدف 

وبشغ ل البن ء.
راسم ل الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

خ لد أرادي .. 1222 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

الت سيس النه ئي بي من ت ر7خ وضع 

السج2 التج ري.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.

املقر : 422 ش رع الحسن 2 اق مة 

25-22 طبق ديور الج مع الرب ط.

املسير : خ لد أرادي.
 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

.159299

42 P

 STE SAM SAMI FOODS
SARL AU

 7 أت ر7خ  املمرية  للعقود  طبق  
الق نون  تحر7ر  تم  2222ن  م رس 

 SAM SAMI لشركة  االس �شي 

الت لية  الخص ئص  ذات   FOODS

واملسجلة أت ر7خ 5 فبراير 2222.

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية املحدودة بشر7ك وحيد.

الوجب ت   : االجتم عي  الهدف 
السريعة.

درهم   122.222  : الراسم ل 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة.
حي اكري عم رة   : املقر االجتم عي 

8 مح2 رقم 6 تم رة.
التسيير : هند الهرش دي.

كت أة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 
الربط أ ملحكمة االأتدائية أتم رة.

التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
.135983

43 P

STE WEKIHOST
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر7ك وحيد
راسم له  : 122.222 درهم

 28 مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
ت سيس  تم  أ لرب ط   2222 م رس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
بشر7ك وحيد والتي تحم2 الخص ئص 

الت لية :
.WEKIHOST : التسمية

أرامج  أيع   : االجتم عي  الهدف 
كمبيوتر  بجهزة  ت جر  الكمبيوتر، 

واستيراد وتصدير.
رقم  ج  ألوك   : االجتم عي  املقر 
الط أق الث لث ديور الحومر حي   82

يعقوب املنصور الرب ط.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

الت سيس النه ئي.
درهم   122.222  : الراسم ل 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
 1222  .. االحمر  امين  السيد 

حصة.
التسيير : السيد امين االحمر.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر.

أ ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
بأر27   7 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 123597.
السج2 التج ري رقم 159329.

44 P
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شركة امري اولتراسير 
شركة ذات مسؤولية محدودة

في  مؤرخ   عرفي  عقد  أمقت�شى 

 ،2222 ين ير   5 أت ر7خ  عودة  عين 

املسؤولية  ذات  شركة  ت سيس  تم 

الوحيد  الشر7ك  وذات  املحدودة 

.AMRIALLTRASER SARL AU

الهدف االجتم عي : أيع جميع مواد 

ومم رسة  معدات البن ء  كراء  البن ء، 

ك لصب غة،  االشغ ل  مختلف 

النج رة، اشغ ل الجبص وغيره .
راسم ل الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

يمتلك  122 درهم للحصة الواحدة، 

السيد ع دل الع مري 1222 حصة.

من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

الت سيس النه ئي للشركة اي من ت ر7خ 

وضع السج2 التج ري لهذه الشركة 

لدى املحكمة االأتدائية أتم رة.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمير من ك2 سنة م عدا السنة 

االولى التي تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.

تجزئة االطلس   : املقر االجتم عي 
قط ع 3 رقم 1844 عين عودة.

العم ري  ع دل  السيد   : املسير 

 AMRIALLTRASER شركة  يسير 

SARL AU ملدة غير محدودة.
 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

الذكر  الس لفة  الشركة  التقييد  تم 

أمصلحة السج2 التج ري للمحكمة 

.D7776 االأتدائية أتم رة تحت رقم
من اج2 مقتطف وبي ن

45 P

STE PNEUMATIQUE
SARL AU

أمقت�شى عقد عرفي أت ر7خ ف تح 

2222، تم ت سيس شركة ذات  ين ير 

وحيد  بشر7ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم2 الخص ئص الت لية :

.STE PNEUMATIQUE : التسمية

.SARL AU : الصفة الق نونية

الهدف االجتم عي : ت جر مستورد 

وتوزيع ومق ول شحن.

راسم ل الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

الشك2  على  الشرك ء  أين  موزعة 

الت لي :

 1222  ... املرس  رضوان  السيد 

حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي بي من ت ر7خ وضع 

السج2 التج ري.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
تور  تجزئة   32  : االجتم عي  املقر 

حس ن حي االنبع ث.

املسير : السيد رضوان املرس.
التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

.135271

46 P

STE BFZ CONSULTING

مقر : زنقة دك ر عم رة 5 رقم 6 

املحيط الرب ط

STE  MARBRE EL MENZEH
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر7ك وحيد
راسم له  : 122.222 درهم

مقره  االجتم عي : دوار أوطيب 

قي دة املنزه عين العودة

السج2 التج ري رقم : 135971

ت سيس شركة
 MARBRE  EL  : التسمية 

.MENZEH

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشر7ك وحيد.

خ لد  السيد   : الوحيد  الشر7ك 

أنعيش.

الرخ م،   : االجتم عي  الهدف 

استيراد وتصدير ت جر او وسيط.
راسم ل الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

أوطيب  دوار   : االجتم عي  املقر 
قي دة املنزه عين العودة.

الشركة  تسيير  سيتم   : التسيير 
من طرف السيد خ لد أنعيش ملدة 

غير محددة.
االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 
الق نوني أ ملحكمة االأتدائية أتم رة.

التج ري   أ لسج2  التقييد  رقم 
التج ري  السج2  في  التقييد  تم   :
تحت  أتم رةن  االأتدائية  أ ملحكمة 

رقم 135971 أت ر7خ 7 اأر27 2222.
47 P

OFFICE CONSEIL
CABINET OFICONSEIL

 SIEGE : IMM EL KEBIBAT 2EME ETAGE
 ANGLE RUE EL HIND ET AVENUE EL

KEBIBAT BUREAU N°9 RABAT

 STE FORMEN COOPERATE
ET TECHNOLOGIE

SARL AU
تغييرات مختلفة

الع م  الجمع  مداوالت  اثر  على 
 17 أت ر7خ  املنعقد  االستثن ئي 
شركة  مس هموا  قرر   ،2222 ين ير 
 FORMEN COORPORATE
 ،TECHNOLOGIES SARL AU
التي يوجد مقره  االجتم عي أ لرب ط 
 11 عم رة  عوا  ض ية  زنقة  اكدال 

الط أق 2 الشقة رقم 5.
أ لغ ء  التج ري  النش ط  تغيير 

استيراد وتصدير.
واض فة مق ول نق2 البر ئع.

تغيير القوانين االس سية للشركة.
أ ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
م رس   23 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222ن تحت رقم 123234.
48 P

االست ذة ملي ء الشراط
موثقة أ لدارالبير ء

29 زنقة لي2 ش رع امي2 زوال
اله تف : 05.22.54.15.31/51

SOMAVI
شركة ذات مسؤولية محدودة 

راسم له  : 422.222 درهم
مقره  االجتم عي : الدارالبير ء 1-5 

زنقة أ ي القديم املدينة القديمة

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى  

الغير الع دي أت ر7خ 29 م رس 2222، 

قرر الشرك ء :

الشركة  اسم  تغيير  في  املب شرة 

.OFANK IMMO الذي سيصبح

الهدف  تغيير  في  املب شرة 

بصبح  والذي  للشركة  االجتم عي 

ك لت لي :

املغرب في  سواء  الشركة   غرض 

 بو في الخ رج.

شراء جميع االرا�شي الحرر7ة.

والتطو7ر  الشراء  او  التملك 

أ اليج ز  سواء  واالستثم ر  واالدارة 

او أ ي وسيلة بخرى لجميع العق رات 

واالموال الغير منقولة الت بعة له .

ت جير االر�شي واملب ني املق مة.

العم رات  جميع  ايج ر  بخذ 

واملحالت.

في  االرب ح  او  املش ركة  اخذ 

جميع الشرك ت او املؤسس ت شراء 

السندات بو القراطيس امل لية.

العملي ت  جميع  ع مة  أصفة 

الصن عية،  التج ر7ة،  امل لية، 

لتحقيق  املنقولة والعق ر7ة املفيدة، 

غرض الشركة وعز7ز نموه  تطو7ره  

وتوسيعه .

املب شرة في اعتم د ق نون اس �شي 

جديد للشركة واملص دقة عليه.

أكت أة  الق نوني  االيداع  تم 

التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 

 ،2222 8بأر27  أت ر7خ  أ لدارالبير ء 

تحت الرقم 822629.
للنشر وااليداع

االست ذة ليم ء الشراط

49 P

DOMAINE BENJDIYA
SARL

املنعقد  العرفي  العقد  أمقت�شى 

قد   ،2222 ين ير   27 أت ر7خ  بسال  

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة،  مواصف ته   ك لت لي  :

 DOMAINE«  : التسمية 

.BENJDIYA SARL
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الهدف االجتم عي : مطعم،  تأجير 
الغرف و االجنحة املجهزة.

املقر االجتم عي : 97 ش رع املسيرة 
الخرراء سال .

حدد      : الر بسم ل االجتم عي   
في  للشركة  االجتم عي  الربسم ل 
بلف  على  موزع  درهم   122.222
حصة   : حصة م ئة درهم لك2      

موزعة على الشرك ء كم  يلي :
املسعودي     ي سمينة  السيدة    

122  حصة.
الوزاني       محمد  سيدي  السيد 

322 حصة.
الوزاني     ادريس  موالي  السيد 

322 حصة.
السيدة لال مليكة الوزاني         322 

حصة.
التسيير:    عهد تسيير الشركة مع 
االجتم عي ملدة غير محددة  اإلمر ء 

إلى: السيدة ي سمينة املسعودي  .
اإليداع  تم  الق نوني:    اإليداع 
لدى  الربط  كت أية  لدى  الق نوني 
أت ر7خ بسال  االأتدائية   املحكمة 
 4 اأر27 2222،  تحت عدد.38655. 
50 P

STE SLOANE CAPITAL
SARL AU

تغيير
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
أت ر7خ أ لرب ط  املنعقد   االستثن ئي 
الشر7ك  قرر   ،2221 م رس   16  
 STE SLOANE.لشركة الوحيد 

CAPITAL SARL AU، م  يلي :
تحو27 املقر االجتم عي للشركة الى 
زنقة ملو7ة وش رع عقبة اق مة عقبة 
اكدال   6 رقم  شقة   1 رقم  عم رة 

الرب ط.
 : ب  االجتم عية  التسمية  تغيير 

.GREENROCK SARL AU
 12.222 رفع راسم ل الشركة من 

درهم الى 122.222 درهم.

لدى  الق نوني  االيداع  تم  وقد 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  كت أة 

أ لرب ط أت ر7خ 12 نونبر 2222، تحت 
رقم 118991.

51 P

STE BEST AGGLO
SARL AU

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

أت ر7خ شركة  طرف  من   املنعقد 

 17 ديسمبر 2221 تقرر م  يلي :

حصص  من   48% تفو7ت 
الشركة من طرف السيد الشرق وي 

بي متس و7ة  أنسب  وذلك   لنوار 

  % 24  لف ئدة السيد عبد العز7ز زايد

لف ئدة السيد احمد من نة   % و24   

وبقيمة 122 درهم للحصة.

العز7ز  عبد  السيد  تعيين  تم 
كمسيران  من نة  احمد  والسيد  زايد 

االخر7ن لشركة.

االس �شي  الق نون  تحيين  تم 

لشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

 1288 تحت رقم  أ لرب ط،  التج ر7ة 

أت ر7خ 15 فبراير 2222.

52 P

STE KHRICHFA SERVICES
SARL AU

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

أت ر7خ شركة  طرف  من   املنعقد 

 8 م رس 2222 تقرر م  يلي :

توسيع النش ط االجتم عي لشركة 

ليصبح ك لت لي :

املختلفة  االشغ ل  مقهى، 

وخدم ت تحو27 االموال.

أقسم  الق نوني  االيداع  تم 

التج ري أ ملحكمة االأتدائية أتم رة، 

تحت رقم أت ر7خ.

53 P

 STE DAILYPHAR
SARL AU

سج2 تج ري رقم 32565 سال

ح2 مسبق للشركة

االستثن ئي  الع م  الجمع  قرر 

  ،2222 م رس   7 أت ر7خ  املنعقد 

تصفية الشركة وم  يلي :

الح2 املسبق للشركة. 
 « بمين  الديوري  السيد  تعيين 

مصفي» للشركة.
كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بسال  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   ،2222 م رس   31 أت ر7خ 

 .38635
54 P

 STE ALJ VOYAGE
SARL AU

سج2 تج ري رقم   : 425157
 الدار البير ء

ح2 مسبق للشركة
االستثن ئي  الع م  الجمع  قرر 
املنعقد أت ر7خ 2022/01/24 تصفية 

الشركة وم  يلي :
الح2 املسبق للشركة. 

 « ح تم  أ سين  السيد  تعيين 
مصفي» للشركة.

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أ لدار  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
البير ء أت ر7خ  7 اأر27 2222،  تحت 

رقم 12882. 
55 P

  SERVIDOR MAROC 
 SARLAU

استثن ئي  ع م  جمع  أمقت�شى 
  ،2222 اأر27   7 الرب ط  في  حرر 
للشركة  الوحيد  الشر7ك   قرر 
SERVIDOR MAROC، ش.م.م ذات 

الشر7ك الوحيد م  يلي :  
طرف  من  حصة   1222 تفو7ت 
السيد  أ شالن محمدإلى السيد جه د 

واكر7م.
بزمي  خديجة  السيدة   استق لة 

من منصبه  كمسيرة للشركة.
واكر7م  جه د  السيد   تعيين 

كمسير وحيد للشركة .
من    13   .  7   .6 املواد  تعدي2 

الق نون األس �شي للشركة.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
تحت   123652 أت ر7خ 8 اأر27 2222.
56 P

 STE GROGTRAV LEADER

 SARLAU
استثن ئي  ع م  جمع  أمقت�شى 

  ،2222 اأر27   7 الرب ط  في  حرر 

للشركة  الوحيد  الشر7ك   قرر 

GROGTRAV LEADER ش.م.م ذات 

الشر7ك الوحيد م  يلي :  

طرف  من  حصة   1222 تفو7ت 

السيد  أ شالن محمدإلى السيد جه د 

واكر7م.

بزمي  خديجة  السيدة   استق لة 

من منصبه  كمسيرة للشركة.

واكر7م  جه د  السيد   تعيين 

كمسير وحيد للشركة. 

من    13   .  7   .6 املواد  تعدي2 

الق نون األس �شي للشركة.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

تحت   123649 أت ر7خ 8 اأر27 2222.

57 P

 CAFETERIA ANTELAO
SARL AU

قرر   2222 م رس   32 أت ر7خ 

 CAFETERIA الع م لشركة:   الجمع 

شركة ذات مسؤولية   ،  ANTELAO

أربس  واحد،  لشخص  محدودة 

الى    مقسمة  درهم   122.222 امل ل 

درهم   122 فئة  من  1222حصة 

للحصة الواحدة  و املسجلة أ لسج2 

أتم رة  االأتدائية  أ ملحكمة  التج ري 

تحت رقم 123997 :

تفو7ت 1222  سهم للسيد محمد 

عبدالق در  السيد  الى  الح ري  بمين 

أال. 

أال  عبدالق در  السيد  تعيين 

و  محدودة  غير  لفترة  وحيد  كمدير 

استق لة املدير الس أق السيد محمد 

بمين الح ري.

االأتدائية  أ ملحكمة  امللف  وضع 

تحت   2222 بأر27   27 أتم رة أت ر7خ 

عدد 7846.

58 P
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STE XAFFI COMPAGNIE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر7ك وحيد
ت سيس شركة

أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
تم وضع الق نون   ،2222 م رس   16  
املسؤولية  ذات  لشركة  االس �شي 
ذات  الوحيد  والشر7ك  املحدودة 

الخص ئص الت لية :
 XAFFI  : االجتم عية  التسمية 

.COMPAGNIE
ت جر،   : االجتم عي  الهدف 
او  )ت جر  والتصدير  االستيراد 

وسيط).
التكييف والتغليف.

الر7ص ني  زنقة   : االجتم عي  املقر 
رقم 1 مكرر حي الكف ح القر7ة سال.

املدة االجتم عية : 99 سنة.
حدد   : االجتم عي  الراسم ل 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  راسم ل 
حصة من   1222 درهم موزعة على 
درهم للحصة وزعت كم    122 فئة 

يلي :
 1222 الش في  محسن  السيد 

حصة.
السنة االجتم عية : تبدا من ف تح 

ين ير الى 31 ديسمبر من ك2 سنة.
التسيير : تم تعيين السيد محسن 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الش في 

محدودة.
أمكتب  الق نوني  االيداع  تم 
بسال  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

تحت رقم 35729.
59 P

STE KHABBA TOUR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسم له  : 122.222 درهم

مقره  االجتم عي : رقم 116 املنطقة 
الصن عية الخميس ت
              ت سيس شركة

مصحح  عرفي  عقد  أموجب 
م رس   2 أت ر7خ  ومسج2  االمر ء 

2222 تم االتف ق على م  يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  ت سيس 

املحدودة تحت املميزات الت لية :

 STE KHABBA TOUR : التسمية

.SARL

الهدف االجتم عي : مستغ2 معم2 

للميك نيك الع م من�شى.
 116 رقم   : االجتم عي  مقره  

املنطقة الصن عية الخميس ت.

املدة الزمنية : 99 سنة تبتدئ يوم 
التج ري  أ لسج2  الشركة  تسجي2 

تمديد  او  املسبق  تفكيكه   م عدا 

املدة.

درهم   122.222  : الراسم ل 

مقسمة الى 1222 حصة أقيمة 122 

درهم للحصة الوااحد موزعة ك لت لي:

السيد جم ل خ أة .... 522 حصة.

 252  .... خ أة  عرش ن  السيد 

حصة.

 252  ... أنصغير  احمد  السيد 

حصة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد جم ل خ أة الح م2 للبط قة 

 ،X131569 رقم  الوطنية  التعر7ف 

الح م2  أنصغير  احمد  والسيد 

رقم  الوطنية  التعر7ف  للبط قة 

X151298، وذلك ملدة غير محدودة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر.

أكت أة  الق نوني  االيداع  تم 

االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

أت ر7خ  151 رقم  تحت   أ لخميس ت 

 8 م رس 2222. السج2 التج ري رقم 

.29495

60 P

STE HAFID CASH
SARL

ت سيس شركة
العرفي  العقد  شروط  حسب 

ت سيس  تم   ،2222 م رس   5 أت ر7خ 

محدودة  لشركة  االس �شي  النظ م 

املميزات  حسب  وذلك  املسؤولية 

الت لية :

 STE HAFID CASH  : التسمية 

.SARL

الشك2 الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

 2 حي الي سمين   : املقر االجتم عي 

رقم 5 سيدي ق سم.

الغرض والغ ية : تحو27 االموال.

من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجي2 الشركة في السج2 التج ري.

راسم ل الخ ص : 122.222 درهم 

حصة اجتم عية   1222 مقسمة الى 

في  حصة  لك2  درهم   122 فئة  من 

حوزة الشر7ك الوحيد : 

الح م2  يز7د  أن  ح فظ  السيد 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

FL52584 ..... 522 حصة.

الح م2  الن صري  كوثر  السيد 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

GK87135..... 522 حصة.

من  اأتداء   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير الى 31 ديسمبر من ك2 سنة.
السيدة كوثر الن صري   : املدير7ة 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح ملة 

رقم GK87135، ملدة غير محدودة.

أ ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

أت ر7خ ق سم  سيدي   االأتدائية 
 7 اأر27 2222، رقم السج2 التج ري 

.29133

61 P

االست ذ ن جي ايوب

موثق

 STE DAYAAT

BENMAACHOU
SARL AU

لالست ذ  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

ن جي ايوب، موثق بسط ت أت ر7خ 22 

م رس 2222، تم ت سيس شركة ذات 

أ لخص ئص  املحدودة  املسؤولية 

الت لية :

 DAYAAT  : االسم 

ذات  ش.ذ.م.م   ،  BENMAACHOU

الشر7ك وحيد.

موالي  حي  الدارالبير ء   : املقر 
تجزئة  الصن عي،  الحي  رشيد، 

الخ لدية 21، أقعة رقم 1.
الهدف : جميع االنشطة الزراعية 

والفالحية.
راسم ل : 122.222 درهم مقسمة 
درهم   122 أقيمة  حصة   1222 الى 

للواحدة.
االدارة : السيد مهدي الداكري.

الق نوني  االقتط ع  يتم   : االرب ح 
أنسبة 5 %  الى حد العشر.

املوسم االجتم عي : من ف تح ين ير 
الى 31 ديسمبر.

السج2 التج ري رقم : 13266.
أكت أة  الق نوني  االيداع  تم 
التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
اأر27   11 أت ر7خ  أ لدارالبير ء 

2222، تحت رقم 822726.
62 P

ائتم نية هب فيد
مقره  االجتم عي : ش رع موالي عبد الرحم ن 

العم رة 56 الشقة رقم 8 القنيطرة
فرع ش رع منصور الذهبي رقم 36، سوق 

االربع ء الغرب

شركة ماكلر كول
تغيير شركة

استثن ئي  محرر  عقد  أمقت�شى 
تم وضع   ،2221 ديسمبر   14 أت ر7خ 
محدودة  لشركة  االس �شي  الق نون 
املسؤولية تحم2 الخص ئص الت لية :
تغيير االسم من نعيمة هللا اكري 

الى م كلر كول.
تغيير الهدف الى سونتر اأ ل.

السيد  من  الق نوني  املسير  تغيير 
املسعودي نوف2 الى السيد اليعكوبي 

محمد.
السيد  اسهم  من   522 أيع 
املسعودي نوف2 الى السيد اليعكوبي 

محمد.
املسعودي  للسيد  اسند  التوقيع 

نوف2 او السيد اليعكوبي محمد.
لدى  التج ري  أ لسج2  قيدت 
املحكمة االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 

5 اأر27 2222.
63 P
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 STE LIVRE STORE
SARL AU

في  مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
قد وضع   ، أ لرب ط   2222 م رس   2
تحم2  لشركة  األس �شي  الق نون 

الخص ئص الت لية :
 LIVRE STORE SARL  : التسمية

.AU
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة  لشخص واحد.
الهدف اإلجتم عي :

دع ية )يعم2 لحس أه الخ ص).
 ت جر.

 استيراد و تصدير.
ربس امل ل : 12.222 درهم مقسمة 
درهم   122 حصة من فئة    122 إلى 
للحصة الواحدة موزعة على الشك2 

الت لي :
 هش م السالمي ... 12.222 درهم.
التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النه ئي .
ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 
 ، سنة  ك2  من  ديسمبر   31 إلى 
م عدا السنة األولى تبتدئ من ت ر7خ 

التسجي2 .
 4 ألوك ك رقم   : املقر اإلجتم عي 

الق مرة الشم لية ح ي م الرب ط.
املسير هش م السالمي.

 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
.159335

64 P

STE MAMDA RE
شركة مس همة

ربسم له  :  599.999.822  درهم
رقم السج2 التج ري : 315255 

أ لدار البير ء
مقره  االجتم عي : 17، ش رع موالي 

يوسف، الدار البير ء
إشع ر يتعلق أتحو27 إجم لي 

ملحفظة عقود شركة إع دة تأمين
من   231 امل دة  ألحك م  طبق  
مدونة  من   17-99 رقم  الق نون 
التأمين ت في املغرب، فإن م مدا ري، 
إداري  ذات مجلس  شركة مس همة 

وهي  درهم،   599.999.822 ربسم له  
التي  التأمين  إع دة  التأمين و  شركة 
يؤطره  ق نون رقم 99-17 من مدونة 
في  املسجلة  املغرب،  في  التأمين ت 
السج2 التج ري أ لدار البير ء تحت 
االجتم عي  ومقره    315255 رقم 
ش رع   ،17 البير ء،  أ لدار  الك ئن 
أت ر7خ  بودعت  قد  يوسف،  موالي 
لدى هيئة الرق أة   ،2222 م رس   29
على التأمين ت واالحتي ط االجتم عي، 
طلب  للموافقة على التحو27 اإلجم لي 
الحقوق  مع  التأمين  إع دة  لعقود 

وااللتزام ت املرتبطة به  لف ئدة :
إع دة  بعقود  يتعلق  فيم  
الحي ة)  )غير  الع مة  التأمين ت 
:التع ضدية الفالحية املغربية للتأمين 
إع دة  و  التأمين  شركة   MAMDA
17- التأمين التي يؤطره  ق نون رقم 
من مدونة التأمين ت في املغرب،   99
التأسي�شي  ربسم له   تع ضدية  وهي 
في  مسجلة  درهم،   4.222.222.222
 59789 السج2 التج ري تحت رقم 
الك ئن  و مقره  االجتم عي  أ لرب ط، 
بش رع محمد الس دس وزنقة حم ن 

الفتواكي - الرب ط.
إع دة  بعقود  يتعلق  فيم  
التع ضدية  الحي ة:   على  التأمين ت 
 MCMA للتأمين  املغربية  املركز7ة 
التأمين  إع دة  و  التأمين  شركة   ،
 17-99 رقم  ق نون  يؤطره   التي 
املغرب،  في  التأمين ت  مدونة  من 
التأسي�شي  ربسم له   تع ضدية  وهي 
في  مسجلة  درهم،   4.222.222.222
 59791 السج2 التج ري تحت رقم 
الك ئن  و مقره  االجتم عي  أ لرب ط، 
بش رع محمد الس دس وزنقة حم ن 

الفتواكي - الرب ط.
به   تعهدت  التي  االلتزام ت  إن 
لهم  املؤمن  اتج ه  ري  م مدا  شركة 
والدائنين  اآلخر7ن  الزبن ء  واتج ه 
التأمين شركتي  ستتحمله    عموم  
التع ضدية   : التأمين  إع دة  و   
 MAMDA الفالحية املغربية للتأمين 
و التع ضدية املركز7ة املغربية للتأمين 

.MCMA

مدونة  من   231 للم دة  وطبق  
التأمين ت، يمكن لدائني شركة م مدا 
ري اإلدالء أمالحظ تهم لهذه الشركة 
طيلة ثالثة بشهر اأتداء من ت ر7خ نشر 
الرسمية  الجر7دة  في  اإلعالن  هذا 
و  القر ئية  و  الق نونية  لإلعالن ت 
من  نسخة  إرس ل  وسيتم  اإلدار7ة. 
هذه املالحظ ت من قب2 شركة م مدا 
ري إلى هيئة الرق أة على التأمين ت في 

املغرب.
عن املجلس االداري لشركة م مدا ري.

65 P

STE AXION CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

ت سيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
2222، تم  7 م رس  أ لدارالبير ء في 
لشركة  التأسي�شي  الق نون  تحديد 
ذات مسؤولية محدودة له  املميزات 

الت لية :
 STE AXION   : الشركة  اسم 
مسؤولية  ذات  شركة   ،CAPITAL

محدودة.
املسم ة  الشركة   : املش ركين 
ذات  شركة   ،AMANE CAPITAL
وحيد،  أمش رك  محدودة  مسؤولية 
مقره   درهم،   12.222 راسم له  
ش رع   26 أ لدارالبير ء  االجتم عي 
رقم  االول،  الط أق  سلط ن  مرس 
التج ري  السج2  في  مسجلة   ،3
 ،522261 رقم  تحت  أ لبير ء، 
الوحيد  مسيره    طرف  من  ممثلة 
رقم البط قة  السيد الته مي الت زي، 

.BE734471 الوطنية رقم
 LMA املسم ة  الشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   ،CAPITAL
راسم له   وحيد،  أمش رك  محدودة 
االجتم عي  مقره   درهم،   122.222
مرس  ش رع   26 أ لدارالبير ء، 
رقم  االول،  الط أق  السلط ن، 
التج ري  السج2  في  مسجلة   ،3
 ،528673 رقم  تحت  أ لبير ء، 
الوحيد  مسيره   طرف  من  ممثلة 
رقم  لحلو،  امين  محمد  السيد 

.BE729119 البط قة الوطنية رقم

في  املس همة   : الشركة  موضوع 
راسم ل املق والت املؤسسة بو التي في 

طور التأسيس.

املت جرة  أيع وبصفة ع مة  شراء 

والحصص  االسهم  السندات،  في 

االجتم عية الص درة عن االشخ ص 

املعنو7ين، الع مين او الخ صين.

تسيير مجموعة من القيم املنقولة 

املشتراة أمختلفة الوس ئ2.

غير  بو  مب شرة  أصفة  التسيير 

املق والت  ك2  ومراقبة  مب شرة 

والشرك ت.

العملي ت  ك2  في  املس همة 

التج ر7ة وامل لية مب شرة  الصن عية، 

ت سيس  طر7ق  عن  مب شرة  غير  بو 

اعط ء  اموال،  تقديم  شرك ت، 

سندات  شراء  بو  اكتت ب  قراض، 

اجتم عية، اندم ج، تح لف.

مرس  ش رع   26  : الشركة  مقر 
 3 رقم  االول،  الط أق  السلط ن 

الدارالبير ء.

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 

تسجيله  في السج2 التج ري.
راسم ل الشركة : 522.222 درهم 

اجتم عية  حصة   5222 الى  مقسم 

122 درهم للواحدة، موزعة على  ب 

الشك2 الت لي :

 AMANE مسم ة  الشركة 

مسؤولية  ذات  شركة   CAPITAL

ممثلة من  محدودة أمش رك وحيد، 

طرف :

 4522  ... الت زي  الته مي  السيد 

حصة اجتم عية.

 LMA CAPITAL الشركة املسم ة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

أمش رك وحيد، ممثلة من طرف :

 522  ... السيد محمد بمين لحلو 

حصة اجتم عية.

حصة   5222  ... املجموع 

اجتم عية.

االجتم عية  الحصص  ه ته  تمن 

املكتتبة كله  نقدا، قد حررت أ لربع 

من قيمته  االسمية.
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من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

امل لية  السنة  وتنتهي  ديسمبر   31

2222، على ان  31 ديسمبر  االولى في 

التسجي2  أين  املتراوحة  املدة  تغطي 

الشركة في السج2 التج ري والت ر7خ 

املذكور.

التسيير : من طرف السيد الته مي 

الت زي، مغربين مزداد في 26 ديسمبر 

الس كن أ لبير ء،  البير ء،   1982
البط قة  رقم  انف ،  الوز،  ممر   1

غير  ملدة   BE734471 الوطنية 

محدودة مع جميع الصالحي ت.

أ ملركز  الق نوني  االيداع  تم 

أوالية  لالستثم ر  الجهوي 

الدارالبير ء أت ر7خ 32 م رس 2222.

تم التسجي2 الشركة في السج2 

رقم  تحت  أ لدارالبير ء،  التج ري 

538459 أت ر7خ 32 م رس 2222.

66 P

CAPRICORN-ONE ADV
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

نق2 املقر اإلجتم عي
التغيير الق نوني الت بع لذلك

مط أقة الق نون األس �شي للشركة
أت ر7خ  املش ركين  هيئة  قررت 

املس همة  للشركة   2221 يونيو   24

شركة   CAPRICORN-ONE ADV

ربسم له   محدودة  مسؤولية  ذات 

1.222.222 درهم مقره  اإلجتم عي 

حسن  زنقة   15 أ لدارالبير ء 

السج2  في  مسجلة  السكت ني، 

تحت  أ لدارالبير ء  التج ري 
إلى  املقر  هذا  نق2   ،96.885 رقم 

ادريس  ش رع   82 الدارالبير ء 

الفص2  لذلك  تبع   ـ  تغيير  سالوي، 

ومط أقة  األس �شي  الق نون  من   5

الق نون األس �شي للشركة.

أكت أة  الق نوني  اإليداع   تم 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

م رس   32 أت ر7خ  أ لدارالبير ء 

2222، تحت رقم 819627.

67 P

STE.KANTAOUI FISH
تعديالت ق نونية

 STE.KANTAOUI  : التسمية 
.FISH

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
الشر7ك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الس قية  ش رع   : الرئي�شي  املقر 
الحمراء رقم 25 حي الشهداء العيون.
الجمع  ملداولة  طبق    : الوضوع 
بأر27   6 أت ر7خ  ع دي  الغير  الع م 

2222 قرر املش ركون م  يلي :
الشركة   ربسم ل  في  الز7 دة 
إلى  2.222.222.22درهم  من 

18.222.222.22 درهم.
أكت أة  تم    : الق نوني  اإليداع  
الربط أ ملحكمة اإلأتدائية أ لعيون 
رقم  تحت   ،2222 بأر27   7 أت ر7خ 

.944/2222
68 P

TROPIC OF CANCER
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 CAPITAL SOCIAL : 100.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL: STATION

 SERVICES EL ARGOUB ROUTE
NATIONAL N°1PK2039

RC : 2983
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
م رس   12 اإلستثن ئي املنعقد أت ر7خ 

2222، تقر7ر م  يلي :
طرف  من  حصة   122 تفو7ت 
السيد بحمد الهنوني لف ئدة السيدة 

فيلة الهنوني.
طرف  من  حصة   122 تفو7ت 
السيد بحمد الهنوني لف ئدة السيدة 

فن نة الهنوني.
استق لة السيد احمد الهنوني من 

تسيير الشركة.
الهنوني  فيلة  السيدة  تعيين 

كمسيرة للشركة ملدة غير محددة.
الهنوني  فيلة  السيدة  تعيين 

إلمر ء العقود اإلدار7ة.

تعيين السيد عمر الهنوني إلمر ء 

العقود امل لية والبنكية.

أ ملحكمة   : الق نوني  اإليداع   تم 

اإلأتدائية أ لعيون أت ر7خ 28 م رس 

2222 تحت رقم 555/2222.

69 P

SOLANICE
تأسيس شركة

 8 أت ر7خ  العرفي  للعقد  تبع  

نوفمبر2221 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات الت لية :

.SOLANICE : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

الشر7ك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نش ط الشركة    : املوضوع 

سواء أ ملغرب بو خ رجه.

وتصدير  استيراد  ع مة  تج رة 

الصن عية  التج ر7ة  األنشطة  جميع 

املالحية والخدم ت.

املقر الرئي�شي : الحي الحجري زنقة 

الخميس ت رقم 21 العيون.

مبلغ  في  حدد   : الربسم ل 

إلى  مقسمة  درهم   122.222.22

للواحدة   122 حصة من فئة   1222

في ملك السيد عبد هللا الهواري.

: التسيير من طرف السيد   اإلدارة 

عبد هللا الهواري.

اإليداع  الق نوني : أكت أة الربط 

أ ملحكمة اإلأتدائية أ لعيون أت ر7خ 8 

 2222/965 رقم  تحت   2222 بأر27 

سج2 تج ري رقم 41275.

70 P

SINE INVEST
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
أت ر7خ  العرفي  للعقد   تبع  

قوانين  وضع  تم  نوفمبر2221   11

الشركة ذات املميزات الت لية :

.SINE INVEST : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

يتعلق نش ط الشركة    : املوضوع 

سواء أ ملغرب بو خ رجه.

أيع وشراء العق ر.
زنقة بكفول رقم   : املقر الرئي�شي 

18 حي خط الرملة 1 العيون.

مبلغ  في  حدد   : الربسم ل 

إلى  مقسمة  درهم   122.222.22

للواحدة   122 حصة من فئة   1222

موزعة ك لت لي.

 522 احس ين  سيمو  السيد 

حصة.

السيد يحي  اأالل 522 حصة.

السيد   تسيير من طرف   : اإلدارة 

يحي  اأالل.

أكت أة  تم    : الق نوني  اإليداع  
الربط أ ملحكمة اإلأتدائية أ لعيون 

رقم  2222 تحت  بأر27  ف تح  أت ر7خ 

رقم  تج ري  سج2   2222/884

.42965

71 P

CASTRO BAL
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشر7ك الوحيد

تم وضع    2222 31 م رس  أت ر7خ 

ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر7ك الوحيد وذات 

املميزات الت لية :

ذات   CASTRO BAL  : التسمية 

الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف : 

تج رة التجهيزات الصن عة.

الربسم ل : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

درهم للواحدة موزعة   122.22 فئة 

ك آلتي :

 1222 محيوي  سالم  السيد 

حصة.
املقر اإلجتم عي : حي املنتزه 1 رقم 

37 الداخلة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

سالم محيوي  ملدة غير محددة.
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أكت أة  تم    : الق نوني  اإليداع  

اإلأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

 2222 م رس   31 أت ر7خ  أ لداخلة 

السج2   2222/573 رقم  تحت 

التج ري رقم 21177.

72 P

 MAMOUNE

TECHNOLOGIE MARITIME

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر7ك الوحيد

تم وضع    2222 31 م رس  أت ر7خ 

ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر7ك الوحيد وذات 

املميزات الت لية :

 MAMOUNE  : التسمية 

TECHNOLOGIE MARITIME ذات 

الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف : 

والخدم ت  البحري  الصيد 

الصن عية.

الربسم ل : حدد في مبلغ 122.222 

من  حصة   1222 مقسمةإلى  درهم 

درهم للواحدة موزعة   122.22 فئة 

ك آلتي :

السيد رض  بعدي 1222 حصة.

السالم  حي   : اإلجتم عي  املقر 

ش رع محمد ف ض2 السماللي رقم 72 

الط أق 1 الداخلة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

رض  بعدي ملدة غير محددة.

أكت أة  تم    : الق نوني  اإليداع  

اإلأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

 2222 م رس   31 أت ر7خ  أ لداخلة 

السج2   2222/577 رقم  تحت 

التج ري رقم 21185.

73 P

ديوان األست ذ ح تم لحلو

املوثق أ لبير ء

الدارالبير ء زاو7ة زنقة البشير اإلأراهيمي 

وش رع املق ومة إق مة شيم ء عم رة F الط أق 

السفلي

اله تف : 25.22.54.2287

25.22.54.22.82                

الف كس : 25.22.54.2289

كابيرانت
CAPIRENTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ربسم له  اإلجتم عي : 122.222.22 

درهم

ومقره  اإلجتم عي : الدارالبير ء 
زاو7ة ش رع يعقوب املنصور 3، 

زنقة إسح ق أن حنين الط أق األول 

الشقة رقم 1 مقيمة عند موريشكو

تعديالت.
إع دة كت أة الق نون األس �شي 

للشركة
تلق ه  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

املوثق  لحلو  ح تم  األست ذ 

م رس  أت ر7خ21  أ لدارالبير ء 

تع لى  هللا  لوجه  تصدقت   ،2222

الح ملة  العلمي  سع د  السيدة 

 ،BE528192 للبط قة الوطنية عدد 

لف ئدة السيد علي لحم م�شي السيد 

مر7م  واآلنسة  لحم م�شي  اسم عي2 

152 حصة إجتم عية  لحم م�شي ب 

في  للواحدة،  درهم    122 فئة  من 
ك أيرانت  املسم ة  الشركة  ربسم ل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

أ لنحو الت لي :

52 حصة  السيد علي لحم م�شي 

إجتم عية.

 52 لحم م�شي  اسم عي2  السيد 

حصة إجتم عية.

اآلنسة مر7م لحم م�شي 52 حصة 

إجتم عية.

املجموع : 152 حصة إجتم عية.

تلق ه  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

املوثق  لحلو  ح تم  األست ذ 

م رس   21 أت ر7خ  أ لدارالبير ء 

املسم ة  الشركة  شرك ء  2222،قرر 

على أ إلجم ع  ش.م.م  ك أيرانت 

املص دقة على إع دة كت أة الق نون   
التعديالت  بعد  للشركة  األس �شي 
أنفس  االحتف ظ  مع  حصلت  التي 
اإلجتم عي  الهدف  نفس  التسمية، 
نفس الربسم ل اإلجتم عي مع تغيير 
اإلجتم عية  الحصص  توزيع  في 
التوقيع  صالحي ت  على  واالحتف ظ 
أ سم الشركة على النحو املحدد في 
األس �شي  الق نون  من   16 الفص2 
الشرك ء  وبعلن  املعدل  للشركة 
أ لصدقة  بعلم  بنهم  على  أ إلجم ع 
إشع ر  بنه   واعتبروه   تمت  التي 

للشركة.
تم اإليداع  الق نوني : تم  أكت أة 
أوالية  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
أت ر7خ  أ لدارالبير ء  الدارالبير ء 
6 بأر27 2222 تحت عدد 822373 
أت ر7خ  التج ري  أ لسج2   والتعدي2 

6 بأر27 2222.
 ملخص قصد النشر
األست ذ ح تم لحلو

املوثق

74 P

ديوان األست ذ ح تم لحلو
املوثق أ لبير ء

الدارالبير ء زاو7ة زنقة البشير اإلأراهيمي 
وش رع املق ومة إق مة شيم ء عم رة F الط أق 

السفلي
اله تف : 25.22.54.2287
25.22.54.22.82                
الف كس : 25.22.54.2289

لبراندا
LABRANDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ربسم له  اإلجتم عي : 122.222.22 

درهم
ومقره  اإلجتم عي : الدارالبير ء  
زاو7ة ش رع اأن ت شفين وزنقة ايفني

مسجلة أ لسج2 التج ري 
أ لدارالبير ء تحت عدد 411425

تعديالت.
إع دة كت أة الق نون األس �شي 

للشركة
تلق ه  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
املوثق  لحلو  ح تم  األست ذ 
م رس   29 أت ر7خ  أ لدارالبير ء 
2222، فوت ك2 من السيد عزالدين 

التعر7ف  لبط قة  الح م2  ص د 
والسيد   BJ270930 عدد  الوطنية 
لبط قة  الح م2  ص د  هللا  عبد 
 IR822262 عدد  الوطنية  التعر7ف 
ممثال من طرف السيد توفيق ص د 
الح م2  عدلية،  وك لة  أمقت�شى 
 1222  BJ312575 للبط قة الوطنية
في  يمتلكونه   التي  إجتم عية  حصة 
لبراندا   املسم ة  الشركة  ربسم ل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
جيسب ت  املسم ة  الشركة  لف ئدة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
أ لسج2 التج ري تحت عدد 536225 

أمعدل 998 حصة إجتم عية.
الح م2  عزوز  سليم  والسيد 
 BK388324 الوطنية عدد  للبط قة 
واحدة  إجتم عية  حصة   أمعدل 

)1 حصة إجتم عية).
الح م2  عزوز  عزالدين  والسيد 
 B282219 عدد  الوطنية  للبط قة 
واحدة إجتم عية  حصة   أمعدل 

 )1 حصة إجتم عية).
تلق ه  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
املوثق  لحلو  ح تم  األست ذ 
م رس   29 أت ر7خ  أ لدارالبير ء 
من  املص دقة  أ إلجم ع  2222،تم 
الشركة املسم ة لبراندا  طرف شرك ء 
شركة ذات املسؤولية املحدودة على 

م  يلي :
تعدي2 الفصول 9،8،7 و16 من 
الق نون األس �شي للشركة وكذا قبول 
استق لة السيد عزالدين ص د املسير 
الذكر  الس لفة  للشركة  الس أق 
عزوز  سليم  السيد  مك نه  وتعيين 

كمسير جديد ووحيد للشركة.
تلق ه  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
املوثق  لحلو  ح تم  األست ذ 
م رس   29 أت ر7خ  أ لدارالبير ء 
على  الجدد  الشرك ء  قرر   ،2222
األس �شي  الق نون  كت أة  إع دة 
املسم ة لبراندا شركة ذات  للشركة  
التعديالت  املسؤولية املحدودة بعد 
أنفس  االحتف ظ  مع  حصلت  التي 
الهدف  نفس  الق نوني،  الشك2 
اإلجتم عي نقس الربسم ل اإلجتم عي 
املدة  نفس  اإلجتم عي  املقر  نفس 

اإلجتم عية.
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و16   9،8،7 الفصول  وتعدي2 

أأسلوب جديد.

أكت أة   : الق نوني  اإليداع   تم 

أوالية  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

 2222 بأر27   6 أت ر7خ  الدارالبير ء 

والتعدي2   822374 عدد  تحت 

بأر27   6 أت ر7خ  التج ري  أ لسج2 

.2222
 ملخص قصد النشر

األست ذ ح تم لحلو

املوثق

75 P

GROUPE PLUTON PRIVE
إعالن عن تأسيس شركة

بأرم  الذي  عرفي  عقد  أمقت�شى 

بغسطس   23 أت ر7خ  أ لدارالبير ء 

ديسمبر   15 أت ر7خ  واملسج2   2221

األس �شي  النظ م  تأسيس  تم   2221

املحدودة  املسؤولية  ذات   لللشركة 

وفق املع يير الت لية :

 GROUPE PLUTON  : التسمية 

.PRIVE

الدارالبير ء   : اإلجتم عي  املقر 

حي العيون ش ع آيت يفلم ن فيدا، 

الط أق الث ني رقم 314.

مجموعة   : اإلجتم عي  املوضوع 

التحريرية  من  املكونة  املدارس 

اإلعدادي  التعليم  واإلأتدائية 

والتعليم الث نوي.

حدد   : اإلجتم عي  الربسم ل 
ربسم ل الشركة فيم  قدره 122.222 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

على  مقسمة  للواحدة،  درهم   122

النحو اآلتي :

السيد هش م غوتي 752 حصة.

السيد محمد الهروي 252 حصة.

الشرك ء :

الح م2  غوتي  هش م  السيد 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

.BJ86363

الح م2  الهروي  محمد  والسيد 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

.T75191

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

غوتي  هش م  السيد   : التسيير 

مسير منفردا.

لدى   : الق نوني  اإليداع   تم 

أ لدارالبير ء  التج ر7ة  املحكمة 

رقم  تحت   2222 فبراير   3 أت ر7خ 

.811179

 76 P

ديوان األست ذة آسية فرلة

موثقة أ ملحمدية

حي الوف ء زنقة اأن ببي زرع إق مة ملي ء الط أق 

األول رقم 12

اله تف : 2523317572

ف كس : 2523317572

GROUPE PLUTON PRIVE
تفو7ت الحصص اإلجتم عية

لتفو7ت  موثق  عقد  أمقت�شى 

بأرم  الذي  اإلجتم عية  الحصص 

 2222 فبراير   8 أت ر7خ  أ ملحمدية 

ومسج2 أت ر7خ 14 فبراير 2222 ق م 

السيد هش م غوتي أتفو7ت مجموع 

عدده   الب لغ  اإلجتم عية  حصصه 

 122 252 حصة إجتم عية من فئة 

يتوفر  ك ن  والتي  للحصة،  درهم 

 SARL املسم ة  الشركة  داخ2  عليه 

وذلك   GROUPE PLUTON PRIVE

أمبلغ قدره 25.222 درهم.

 : محرر الجمع الع م اإلستثن ئي 

أمقت�شى عقد موثق لتفو7ت مجموع 

بأرم  الذي  اإلجتم عية  الحصصه 

 2222 فبراير   23 أت ر7خ  أ ملحمدية 

ومسج2 أت ر7خ 23 فبراير 2222 قرر 

في الشركة املذكورة السيد  الشرك ء 

هش م غوتي والسيد محمد هروي م  

يلي :

الحصص  تفو7ت  على  املص قة 

اإلجتم عية داخ2 الشركة.

تعيين السيد محمد هروي مسير 

مشترك.

التوقيع املشترك للشر7كين.

تعدي2 النظ م األس �شي للشركة.

النظ م األس �شي املعدل :

لتفو7ت  موثق  عقد  أمقت�شى 

مجموع الحصصه اإلجتم عية الذي 

فبراير   23 أت ر7خ  أ ملحمدية  بأرم 

فبراير   23 أت ر7خ  ومسج2   2222

الشركة  في  الشرك ء  قرر   2222

املذكورة السيد هش م غوتي والسيد 

محمد هروي م  يلي :

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املشؤولية املحدودة.

 SARL GROUPE  : التسمية 

.PLUTON PRIVE SARL

الدارالبير ء    : اإلجتم عي  املقر 

حي العيون ش ع آيت يفلم ن فيدا، 

الط أق الث ني رقم 314.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

املوضوع :

التعليم.

حدد   : اإلجتم عي  الربسم ل 

ربسم ل الشركة فيم  قدره 122.222 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

على  مقسمة  للواحدة،  درهم   122

النحو اآلتي :

 52.222 غوتي  هش م  السيد 

درهم.

 52.222 هروي  محمد  والسيد   

درهم.

املجموع الع م : 122.222 درهم.

وب لت لي يصبح للسيد هش م غوتي 

522 حصة إجتم عية والسيد محمد 

هروي 522 حصة إجتم عية.

التسيير : تسير الشركة من طرف :

 السيد هش م غوتي.

والسيد محمد هروي.

املشترك  أ لتوقيع  الشركة  تلتزم 

للشر7كين.

أ ملحكمة   : الق نوني  اإليداع   تم 

 28 أت ر7خ  أ لدارالبير ء  التج ر7ة 

فبراير 2222 تحت رقم 814525.

77P

 SOCIETE NOUVELLES
CHANTIERS

SARL AU
نشر إعالن ق نوني

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
 SOCIETE لشركة  اإلستثن ئي 
 NOUVELLES CHANTIERS SARL
 ،2222 15 م رس  AU املنعقد أت ر7خ 

فقد تقرر م  يلي:
تفو7ت مجموع الحصص املكونة 
لربسم ل الشركة )1222 حصة) أين 
ك2 من الس دة عبد الكر7م الحي ني 
كمفوت للحصص من جهة، والسيد 
للحصة  كمقتني  محمد،  موت  بيت 

من جهة بخرى.
موت  بيت  محمد  السيد  تعين 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
رقم I638767، كمسير جديد ووحيد 
للشركة أدال من السيد عبد الكر7م 
من  استق لته  قدم  الذي  الحي ني 

تسيير الشركة املذكورة.
أكت أة  تم   : الق نوني  اإليداع  
الربط أ ملحكمة اإلأتدائية أقصبة 
بأر27   5 أت ر7خ   62 ت دلة تحت رقم 

.2222
 78 P

STE. DIR EDRIOUICH
SARL

نشر إعالن ق نوني
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
 SOCIETE DIR لشركة  اإلستثن ئي 
املنعقد   EDRIOUICH SARL AU
2222، فقد تقرر م   28 ين ير  أت ر7خ 

يلي:
2422 حصة من ربسم ل  تفو7ت 
عبد  السيد  من  ك2  أين  الشركة 
الرزاق املؤدن كمفوت للحصص من 
والسيد عبد العز7ز الدر7وش،  جهة، 

كمقتني للحصة من جهة بخرى.
للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املسؤولية  ذات  بشركة   SARL
 .SARL AU املحدودة أمس هم وحيد
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أكت أة  تم   : الق نوني  اإليداع  

الربط أ ملحكمة اإلأتدائية أأز7الل 

فبراير   24 أت ر7خ   386 رقم  تحت 

.2222

79 P

STE. FAZAZ MULTI-

 SERVICE

SARL

نشر إعالن ق نوني
أمقت�شى العقد العرفي املص دق 

تم   ،2222 م رس   22 أت ر7خ  عليه 

إنش ء شركة ذات املسؤلية املحدودة 

الخص ئص  تحم2   ، وحيد  بشر7ك 

الت لية :

STE. FAZAZ MULTI- : التسمية 

.SERVICE  SARL

اإلداري  الحي   : اإلجتم عي  املقر 

بغب لة القصيبة.

الغرض اإلجتم عي : 

تحو27 األموال.

املك تب  مستحررات  أيع 

أ لتقسيط.

والتمرن  للتحرير  ومدرسة 

لإلمتح ن ت.

ربس امل ل : 122.222.22 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 

ت ر7خ تسجيله  في السج2 التج ري.

جم ل  السدادي  السيد   : املسير 

غير  ملدة  وذلك   CIN°IA56224

محددة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ك2  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة. 

أكت أة  تم   : الق نوني  اإليداع  

الربط أ ملحكمة اإلأتدائية أقصبة 

ت دلة تحت رقم 63 السج2 التج ري 

بأر27   7 أت ر7خ  وذلك   ،2175 عدد 

.2222

80 P

STE. ECO TOP TRANS
SARL AU

نشر إعالن ق نوني
أمقت�شى العقد العرفي املص دق 
تم   ،2222 فبراير   22 أت ر7خ  عليه 
إنش ء شركة ذات املسؤلية املحدودة 
الخص ئص  تحم2   ، وحيد  بشر7ك 

الت لية :
 STE. ECO TOP  : التسمية   

.TRANS SARL AU
املقر اإلجتم عي : رقم 1134 زنقة 
11 ألوك 3 حي أودراع قصبة ت دلة. 

الغرض اإلجتم عي : 
أيع مواد البن ء أ لتقسيط.

ونق2 البر ئع لحس ب الغير.
ربس امل ل : 122.222.22 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 
ت ر7خ تسجيله  في السج2 التج ري.

أدر  الكبير  عبد  السيد   : املسير 
غير  ملدة  وذلك   CIN°I396421

محددة.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ك2  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة. 
أكت أة  تم   : الق نوني  اإليداع  
اإلأتدائية  أ ملحكمة  الربط 
أقصبة ت دلة تحت رقم 34 السج2 
أت ر7خ  وذلك   ،2153 عدد   التج ري 

2 م رس2222.
81 P

STE. MA SOK TRADIS
SARL AU

نشر إعالن ق نوني
أمقت�شى العقد العرفي املص دق 
تم   ،2222 م رس  ف تح  أت ر7خ  عليه 
إنش ء شركة ذات املسؤلية املحدودة 
الخص ئص  تحم2   ، وحيد  بشر7ك 

الت لية :
 STE. MA SOK  : التسمية   

.TRADIS SARL AU
املقر اإلجتم عي : رقم 1134 زنقة 
11 ألوك 3 حي أودراع قصبة ت دلة. 

الغرض اإلجتم عي : 
بشغ ل تسيير الريع ت الفالحية.

األشغ ل املختلفة.

تم أيع اآللي ت واللوازم الفالحية.
ربس امل ل : 122.222.22 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 
ت ر7خ تسجيله  في السج2 التج ري.

أدر  سك ح  السيد   : املسير 
غير  ملدة  وذلك   CIN°IB158145

محددة.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ك2  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة. 
أكت أة  تم   : الق نوني  اإليداع  
الربط أ ملحكمة اإلأتدائية أقصبة 
ت دلة تحت رقم 54 السج2 التج ري 
 23 أت ر7خ  وذلك   ،2163 عدد 

م رس2222.
82 P

STE. AMANE INCUBATOR
SARL AU

نشر إعالن ق نوني
أمقت�شى العقد العرفي املص دق 
تم   ،2221 بكتوبر   14 أت ر7خ  عليه 
إنش ء شركة ذات املسؤلية املحدودة 
تحم2   ، الوحيد  الشر7ك  ذات 

الخص ئص الت لية :
 STE. AMANE  : التسمية   

.INCUBATOR SARL AU
تودمر7ن  دوار   : اإلجتم عي  املقر 

اوالد عي د سوق السبت اوالد النمة.
 الغرض اإلجتم عي : 

أيع معدات وآالت تربية الدواجن. 
ربس امل ل : 122.222.22 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 
ت ر7خ تسجيله  في السج2 التج ري.

املسير : السيد محمد نبي2 مرزوقي
غير  ملدة  وذلك   CIN°ID12381

محددة.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ك2  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة. 
أكت أة  تم   : الق نوني  اإليداع  
سوق  اإلأتدائية  أ ملحكمة  الربط 
السج2   232 رقم  تحت  السبت 
التج ري عدد 321، وذلك أت ر7خ 26 

بكتوبر 2222.
83 P

HOLDING KOUBAA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 18 أت ر7خ  العرفي  للعقد  تبع  
م رس 2222 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات الت لية :
 HOLDING  : التسمية 

.KOUBAA
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع : 

في  امل لية  املس هم ت  اقتن ء 
الصن عية  العق رات،  مج الت 
السي حية والترفيهية وجميع املج الت 

ذات الصلة.
إدارة املش رك ت املذكورة واإلدارة 
املب شرة للشرك ت واملش ريع املش ركة 

فيه .
للمش رك ت  واملشورة  املس عدة 
بو  مب شر  بشك2  سواء  املذكورة 
األشخ ص  خالل  من  مب شر  غير 
اإلعتب ر7ين  بو  الطبيعيين 

املتخصصين.
وبيع بي فئة من العق رات  اقتن ء 
)برض، مب ني، إنش ءات، إلخ...) سواء 
ك نت تج ر7ة بو إدار7ة بو صن عية بو 

زراعية بو بي نوع آخر من العق رات.
التج رة الع مة.
بعم ل مختلفة.

رقم  قوبع  عم رة   : الرئي�شي  املقر 
الط أق  الشهيد أوشراي   ش رع   124

األول مكتب رقم 1 العيون.
مبلغ  في  حدد   : الربسم ل 
إلى  مقسمة  درهم   1.222.222.22
درهم   122 فئة  من  حصة   12222

موزعة ك لت لي :
السيد احمد قوبع 522 حصة.

السيد محمد قوبع 2222 حصة.
 2122 السيد جم ل الدين قوبع 

حصة.
السيدة حي ة قوبع 1322 حصة.

السيد خديجة قوبع 1322 حصة.
السيد سه م قوبع 1322 حصة.
 السيد امينة قوبع 1322 حصة.
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السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
محمد  والسيد  كمسير  بحمد  قوبع 
قوبع  الدين  جم ل  والسيد  قوبع 

كمسيرين مس عدين.
أكت أة  تم   : الق نوني  اإليداع  
الربط أ ملحكمة اإلأتدائية أ لعيون 
رقم  تحت   2222 م رس   25 أت ر7خ 
أ لسج2   تسجيله  وتم    2222/823
التحليلي عدد  الرقم  التج ري تحت 

.42891
84 P

KOUBAA MEDICAL
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 
املحدودة دات املسـ هـم الـواحـد

تـبع  للعقـد العرفـي أـت ر7خ 2 م رس 
الـشـركة  قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،2222

ذات املميزات الـت ليـة 
   KOUBAA MEDICAL   :التسميـــة
ذات  شركة   : الشك2 الق نوني  
املسـ هـم  دات  املحدودة  املسؤولية 

الـواحـد.
املوضـــوع:

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
واملنتج ت  املعدات  جميع  وتمثي2 
الطبية وشبه الصيدالنية واملع لجة 
التجمي2  ومنتج ت  أ لنب ت ت 
الطبية  واملعدات  الحمية  ومنتج ت 
والعطور  العظ م  تقو7م  ومعدات 
النظ فة وجميع املنتج ت  ومنتج ت 

املشتقة بشك2 ع م . 
تغليف وتوزيع واستيراد وتصدير 
جميع  وتسليم  ونق2  وبيع  وشراء 
املنتج ت املذكورة بعاله وكذلك بي 
معدات طبية وشبه طبية وجراحية.
استيراد وتصدير وتوزيع جميع بنواع 
ع مة  وبصفة  الغذائية  املكمالت 

جميع املنتج ت املشتقة ؛ إلخ...
الـدشيـرة،  الرئـيسـي:سـ حـة  املقـر 
قـوبـع  أـوشـرايـ  عمـ رة  شـ رع الشهيـد 

رقـم 124 العيـون.
مبلغ  في  حدد   : الربسم ل 
إلى  مقسمة  درهم   100.000،00
درهـم   122 فئة  من  حصة   1222

يملكهـ  أـ لكـ مـ2 السيد بحمـد قـوبـع.

السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 

بحمــد قـوبـع.

أكت أة  تم   :  اإليداع الق نوني 

الربط أ ملحكمة االأتـدائـية أ لعيون 

رقـم  تحت   2222 مـ رس   17 أت ر7خ 

742 وتم تسجيله  أ لسج2 التج ري 

تحت الرقم التحليلي عدد 42779.

85 P

 TRANSPORT OUASSOU

4x4
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة 
أـت ر7خ العرفـي  للعقـد   تـبع  

تـــم وضــع قـوانـيــن   ،2222  21 م رس 

الـشـركة ذات املميزات الـت ليـة 

 TRANSPORT: التسميـــة 

 .  OUASSOU 4x4

ذات  شركة   : الشك2 الق نوني  

املسؤولية املحدودة.

املوضـــوع:

مـزاولـة النقـ2 السيـ حـي.

: رقــم 1237 ي،  املقـر الرئـيسـي 

مـدينـة 25 مـ رس 2222 العيـون.

مبلغ  في  حدد   : الربسم ل 

إلى  مقسمة  درهم   100.000،00

درهـم   122 فئة  من  حصة   1222

مـوزعـة كـ لتـ لـي:

: 342 حصـة. -اأـراهيـم واعسـو 

: 332 حصـة . -محمـد واعسـو 

: 332 حصـة. -يـوسـف واعسـو 

تـسـير من طــرف اأراهيـم   : اإلدارة 

واعسـو  محمـد  و  كمسيـر  واعسـو 

كمسيـر7ـن  واعسـو  و7ـوسـف 

مـس عديـن.

أكت أة  تم   :  اإليداع الق نوني 

الربط أ ملحكمة االأتـدائـية أ لعيون 

تحت رقم   2222 مـ رس   26 أت ر7خ  

أ لسج2  تسجيله   وتم   835/2022

التحليلي عدد  الرقم  التج ري تحت 

.42929

86 P

ADALYFE
 SOCIETE A RESPONSABILIE

LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA
RESIDENCE RIO

 BD. SIDI ABDERRAHMANE AIB
DIAB

تغيير التسمية والهدف اإلجتم عي
 HZ لشركة  الوحيد  قرراملسير 
محدودة  شركة   ،TRADE FARMS
الوحيد  الشر7ك  ذات  املسؤولية 
مقره   درهم   122.222 ربسم له  
ر7و  إق مة  أ لدارالبير ء  اإلجتم عي 
عين  الرحم ن  عبد  سيدي  ش رع 
تغيير   2222 فبراير   2 الذئ ب أت ر7خ 
التسمية والهدف اإلجتم عي ك لت لي :

.ADALYFE : التسمية
الهدف : غرض الشركة في املغرب 

وخ رج املغرب :
التكنولوجي   بنظمة  تطو7ر 

واملعلوم ت.
تصدير الخدم ت املذكورة بعاله 

للعمالء في الخ رج.
وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
وخدم ت  معدات  وتسو7ق 

التكنولوجي  واملعلوم ت.
واألجهزة  الكمبيوتر  أرامج  أيع 

وامللحق ت.
شبك ت  وصي نة  تركيب 

الح سوب.
املواقع  وتطو7ر  تصميم 

اإللكترونية وبرامج الكمبيوتر.
وبيع وتركيب معدات األمن  شراء 

واملراقبة عن بعد.
ك2  واستغالل  واقتن ء  تمثي2 
االختراع  أراءات  وجميع  االمتي زات 
والعالم ت التج ر7ة املتعلقة أم  ذكر 

بعاله.
العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
الصن عية، التج ر7ة، امل لية العق ر7ة 
أصفة  متعلقين  العق ر7ة  غير  بو 
أ لهدف  مب شرة  غير  بو  مب شرة 
اإلجتم عي املش ر إليه بعاله بو ق ألة 

لتسهي2  إنج زه.

2 و3  وبن ء عليه تم تغيير الفص2 

من الق نون التأسي�شي للشركة.

أكت أة  الق نوني:  اإليداع  تم 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

أ لدارالبير ء أت ر7خ 28 فبراير 2222 

تحت رقـم 817323.
أمث أة مقتطف وبي ن

املسيرة

87 P

 ADVISOR GARDIENNAGE

ET SERVICE

تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر7ك الوحيد

أ لرب ط  عرفي  عقد  أمقت�شى 

وضع  تم   2221 ديسمبر   13 أت ر7خ 

ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 

شر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد الخص ئص الت لية :

التسمية  اإلجتم عية :

مق ول أن ء بو بمن خ ص.

 3 رقم  شقة   : اإلجتم عي  املقر 

املحيط  ف غزوفي   زنقة   9 عم رة 

الرب ط.

املدة اإلجتم عية : 99 سنة اأتداء 

من ت ر7خ تأسيسه .

 122222  : اإلجتم عي  الربسم ل 

حصة من   1222 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كم    122 فئة 

يلي :

السيد العربي ملصلي 1222 حصة.

السنة اإلجتم عية : تبدب من ف تح 

ين ير إلى 31 ديسمبر من ك2 سنة.

ملصلي  العربي  السيد   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السج2 التج ري أمكتب 

الرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

رقم  تحت   2222 م رس   28 أت ر7خ 

12335 إيداع ق نوني.

88 P
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TAMZOR

SARL AU

في  مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أ لرب ط تم تأسيس   2222 28 م رس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر7ك وحيد.

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر7ك وحيد.

هدفه  اإلجتم عي :

مقهى وجب ت سريعة.

ربس امل ل : 122222 درهم.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.

قط ع   224  : اإلجتم عي  املقر 

الفتح زنقة واد نفيس العي يدة سال.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد يونس الحيحي.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

بسال  اإلأتدائية  أ ملحكمة  الق نوني 

تحت رقم 35743.

89 P

STE. TEC MONDE

الح2 املسبق للشركة
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2221 أ لرب ط  31 ديسمبر  املؤرخ في 

 TEC MONDE الشركة  ح2  تقرر 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد.

محبوبي  بس مة  السيد  وتسمية 

كمصفي للشركة كم  تم تعيينه مقر 

زنقة حسن صغير حي   615 الشركة 

شم عو سال.

أ ملحكمة  الق نوني  الوضع  تم 

فبراير   16 أت ر7خ  بسال  اإلأتدائية 

2222 تحت الرقم 38355.

90 P 

STE. TEC MONDE

تصفية
وتقر7ر  عرفي  عقد  أمقت�شى 

م رس  ف تح  في  املسجالن  املصفي 

 TEC 2222 أ لرب ط تم تصفية شركة

.MONDE

أ ملحكمة  الق نوني  الوضع  تم 

اإلأتدائية بسال أت ر7خ 4 بأر27 2222 

تحت الرقم 38642.

91 P

M-STORE ALUMINIUM

SARL AU

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

بعين   2222 فبراير   23 أت ر7خ 

عتيق تم رة تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشر7ك  املحدودة  املسؤولية 

تحم2 الخص ئص الت لية :

 M-STORE  : التسمية 

.ALUMINIUM

األلومنيوم  نج رة   : الهدف 

واملع دن والتجهيزات البالستيكية.

حي   373 رقم   : العنوان التج ري 

النصر قط ع 7 عين العودة.

الراسم ل : حدد ربسم ل الشركة 

في 122.222 درهم مقسمة إلى 1222 

درهم للحصة في   122 حصة أقيمة 

حوزة السيد محسن نح ل.

التسيير : تم تعيين السيد محسن 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  نح ل 

محددة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من ت ر7خ التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.

التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 

أ ملحكمة التج ر7ة أتم رة تحت رقم 

135785 أت ر7خ 21 م رس 2222.

92 P

MEP WORK CONTRACTOR
SARL

استثن ئي  ع م  جمع  أمقت�شى 
 2222 م رس   2 أت ر7خ  مسج2 
قبول استق لة  أ لرب ط قرر الشرك ء 
وس م  وتسمية  الغ ز  عثم ن  املسير 
 MEP WORK عر7ض مسيرة لشركة
غير  ملدة   CONTRACTOR SARL

محدودة.
التج ري  أ لسج2  اإليداع  تم 
أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط تحت رقم 

1732 أت ر7خ 12 م رس 2222.
93 P

 TECHNIQUE CABLAGE
MAROC - TECHNICAM

SARL
الراسم ل االجتم عي : 1.222.222 

درهم
املقر االجتم عي : كم ل أ رك العم رة 

A رقم 31، املحمدية
مسجلة أ لسج2 التج ري

أ لدار البير ء تحت رقم 12311
التعر7ف الرر7بي : 42392872

الع م  الجمع  محرر  أموجب 
بأر27   5 في  املختلط للشركة املؤرخ 

2222، تقرر م  يلي :
مجموعة  تسمية  تغيير  مع ينة 
بشركة   CEPA SAS م  م  ش  سيب  
م نتون نس ترافو إي ك أالج ش م م 
 MAINTENANCE TRAVAUX ET
 MTC اختص را  املدع ة   CABLAGE
ممثلة أواسطة إم بي فينونس ش م 
واملمثلة أدوره    MB FINANCES م 
كزافيي  فيليب  السيد  أواسطة 
 PHILIPPE XAVIER م لينفود  

.MALINVAUD
النظ م  من  و8   7 املواد  تعدي2 

األس �شي.
كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ضبط املحكمة االأتدائية أ ملحمدية 
رقم  تحت   ،2222 بأر27   11 أت ر7خ 

.689
للمقتطف والبي ن
املمث2 الق نوني

94 P

 TORCH LIGHTING
SARL AU

محرر    عرفي  عقد  أمقت�شى 

23 م رس 2222 تكو7ن نظ م بس �شي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر7ك وحيد  خص ئصه  ك لت لي :
.TORCH LIGHTING : التسمية

الهدف : تم رس الشركة األهداف 
الت لية :

املعدات  وتصدير  استيراد 
الكهرب ئي.

التج رة.
االعم ل الكهرب ئية.

زنقة  مكرر   12  : املقر االجتم عي 
لبن ن شقة 3 حي املحيط الرب ط.   

 122.222  : ربس امل ل االجتم عي 
ك2  قيمة  حصة   1222 إلى  مقسم 

واحدة 122 درهم.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
لبط قة  الح م2  الحلواط  مصطفى 
  Z314146 رقم  الوطنية  التعر7ف 
غير  وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.   
وضع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الربط  كت أة  لدى  الق نوني  امللف 
أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط تحت رقم 

السج2 التج ري 159351.
95 P

ILLESIME FAST 
SARL AU

أمقت�شى جمع ع م استثن ئي حرر 
قرر   ،2222 بأر27  ف تح  الرب ط  في 
 ILLESIME الشر7ك الوحيد للشركة 

FAST SARL AU م  يلي :
طرف  من  حصة   1222 تفو7ت 
بمين  السيد  محمدالى  عي د  السيد 

امهدرة.
استق لة السيد عي د محمد من 

منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد بمين امهدرة كمسير 

وحيد للشركة.
تعدي2 املواد 6، 7، 13 من الق نون 

األس �شي للشركة.
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أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
بأر27   11 أت ر7خ   123676 تحت رقم 

.2222
96 P

SPOE SARL
تأسيس رشكة

.SPOE SARL : اسم الشركة
الصفة الق نونية : ش م م.

العرفي  العقد  تسجي2  ت ر7خ 
23 م رس 2222 سال.

الهدف االجتم عي : فر ء لأللع ب 
والترفيه الع م - ممون الحفالت.

 122.222  : الشركة  ربسم ل 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 
فئة 122 درهم للحصة للشرك ء على 

الشك2 الت لي :
 522 الحف ري  الزوهرة  السيدة 

حصة.
 522 االر�شي  رضوان  السيد 

حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي بي من ت ر7خ وضع 

السج2 التج ري.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
اسية  تجزئة   : االجتم عي  املقر 

مح2 رقم 24 حي كر7مة سال.
سعيدة  السيدة   : التسيير 

الحف ري.
التج ري  أ لسج2  التسجي2  رقم 

35751 أ ملحكمة االأتدائية بسال.
97 P

MESTER MAJESTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد
راسم له  : 122.222 درهم

املقر االجتم عي : ش رع محمد 
الديوري ومحمد عبدو إق مة 

ك ميلي  الط أق الث ني مكتب رقم 24 
القنيطرة

تأسيس شركة

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أ لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشر7ك 

الت لية :

 MESTER MAJESTIC  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر7ك وحيد.

محمد  ش رع   : االجتم عي  املقر 

إق مة  عبدو  ومحمد  الديوري 

 24 ك ميلي  الط أق الث ني مكتب رقم 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

والخرروات  الفواكه  أيع 

أ لجملة.

االستيراد والتصدير.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  ربسم ل 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

درهم   122 أقيمة  اجتم عية  حصة 

للواحدة.

املدة : 99 سنة.

السيدة  إلى  بسند   : التسيير 

.BOUTHAINA BELCAID

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 

أ ملحكمة االأتدائية أ لقنيطرة تحت 
رقم 64859 أت ر7خ 5 بأر27 2222.

98 P

TKT SAB
شركة ذات مسؤولية محدودة

الع م  الجمع  محرر  أموجب 

فبراير   7 أت ر7خ  الع دي املنعقد  غير 

 TKT الشر7ك ن لشركة  قرر   ،2222

SAB شركة ذات مسؤولية محدودة، 
82.222 درهم مقره  زاو7ة  ربسم له  
زنقة 35 و37 مح2 2-4 ديور صني ك 

القنيطرة م  يلي :

تغيير غرض الشركة وذلك أإلغ ء 

االجهزة  اصالح   : الت لي  النش ط 

الكهرب ئية واالحتف ظ فقط أنش ط : 

أيع وشراء األجهزة الكهرب ئية.

خلي2  السيد  الشركة  يسير 

الصب ري والسيد زهير الصب ري.

الشيك ت  مث2  الدفع  مستندات 

وسحب األموال وم  إلى ذلك مع جميع 

البنوك واملؤسس ت االئتم نية يجب 

خلي2  السيد  توقيع  لديه   يكون  بن 

الصب ري بو السيد زهير الصب ري.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   6 االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 

2222، تحت رقم 92982.
أمث أة ومقت�شى املسير

99 P

 B T S NETTOYAGES

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر7ك وحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  أمقت�شى 

 ،2222 م رس   8 أت ر7خ  أ لقنيطرة 

إنش ء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخ صي ت  ذات  وحيد  بشر7ك 

الت لية :

 B T S NETTOYAGES  : االسم 

.SERVICES

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة بشر7ك وحيد.

املوضوع االجتم عي :

الواجه ت  تنظيف  في  مق ول 

املحالت والشقق.

وصي نة  الزراعة  في  مق ول 

املنتزه ت الحدائق والشوارع.

مق ول أن ء بو بشغ ل مختلفة.

املدة : 99 سنة.

املغرب   F2 ألوك   122  : املقر 

العربي الط أق السفلي القنيطرة.

درهم   122.222  : الربسم ل 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

 1222 اأتس م  أوقلة   : الحصص 

حصة.

اأتس م كمسيرة  أوقلة   : التسيير 

للشركة ملدة غير محدودة.

السج2 التج ري رقم 64841.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة.

للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 

أ لقنيطرة  االأتدائية  أ ملحكمة 

5 بأر27 2222، تحت رقم 64841.

100 P

CHAHBI STD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر7ك وحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أ لقنيطرة أت ر7خ 15 م رس 2222، تم 

إنش ء شركة ذات مسؤولية محددة 

الخ صي ت  ذات  وحيد  بشر7ك 

الت لية :

.CHAHBI STD : االسم

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.

مق ول   : االجتم عي  املوضوع 

بشغ ل مختلفة بو أن ء.

التف وض.

مق ول نق2 السلع.

املدة : 99 سنة.

48 ش رع بأو أكر الصديق   : املقر 

إق مة إيم ن مكتب رقم 2 القنيطرة.

درهم   122.222  : الربسم ل 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

 1222 الشبهي  زهير   : الحصص 

حصة.

كمسير  الشبهي  زهير   : التسيير 

للشركة ملدة غير محدودة.

السج2 التج ري رقم 64873.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة.

للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 

أ لقنيطرة  االأتدائية  أ ملحكمة 

6 بأر27 2222، تحت رقم 64873.

101 P
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Z H K TRANSPORT
SARL AU

ربسم ل الشركة : 122.222 درهم
الشك2 الق نوني : للشركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

املقر االجتم عي : رقم 156 تجزئة 
شعبي بطلس 2 القنيطرة

رقم السج2 التج ري : 52215
IF : 26080990
TP : 20400334

ICE : 002012423000002
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تقرر   ،2221 بكتوبر   28 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
ذات الشر7ك الوحيد مبلغ 122.222 
درهم وعنوان مقره  االجتم عي رقم 
156 تجزئة شعبي بطلس 2 القنيطرة 

نتيجة عدم تحقيق الهدف.
 156 وحدد مقر التصفية ب رقم 
القنيطرة   2 بطلس  شعبي  تجزئة 
زغلول  حفيظ  السيد  وعين  املغرب 
عنوانه دوار الهم سيس بوالد اسالمة 

القنيطرة كمصفي للشركة.
الحدودة  االقتر ء  وعند 
املخولة  السالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  ومح2  املخ أرة  مح2  لهم 
العقود والوث ئق املتعلقة أ لتصفية.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 ،2221 نوفمبر   22 االأتدائية أت ر7خ 

تحت رقم 5553.
لإليداع والبي ن

102 P

EL KAISAR FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد
راسم له  : 122.222 درهم

املقر االجتم عي : 26 زنقة اأن ببي 
زرعة عم رة A إق مة الرضوان 

مكتب رقم 7 القنيطرة
تأسيس شركة

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أ لقنيطرة تم وضع الق نون االس �شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصف ت  ذات  وحيد  بشر7ك 

الت لية :

 EL KAISAR FOOD  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر7ك وحيد.
املقر االجتم عي : 26 زنقة اأن ببي 

زرعة عم رة A إق مة الرضوان مكتب 
رقم 7 القنيطرة.

موضوع الشركة :

مطعم بسعر ت أت.
راسم ل الشركة :

درهم   122.222 مبلغ  في  حدد 

اجتم عية  حصة   1222 إلى  مقسم 

أقيمة 122 درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  بسند   : التسيير 

.DANOUNI NAJIB

: من ف تح ين ر7ر إلى  السنة امل لية 

31 ديسمبر.
التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 

أ ملحدمة االأتدائية أ لقنيطرة تحت 
رقم 64855.

103 P

BELMIR CARROSSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد
راسم له  : 122.222 درهم

املقر االجتم عي : متجر أقعة 516 

حي اإلرش د القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أ لقنيطرة تم وضع الق نون االس �شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشر7ك 

الت لية :

 BELMIR  : التسمية 

.CARROSSERIE SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر7ك وحيد.

املقر االجتم عي : متجر أقعة 516 

حي اإلرش د القنيطرة.

موضوع الشركة :

.REPARATEUR CARROSSIER

مبلغ  في  حدد   : الشركة  راسم ل 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222
درهم   122 أقيمة  اجتم عية  حصة 

للواحدة.
املدة : 99 سنة.

إلى السيد ألمير  بسند   : التسيير 
يونس.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر.

التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 
أ ملحكمة االأتدائية أ لقنيطرة تحت 

رقم 64897 أت ر7خ 11 فبراير 2222.
104 P

F.K CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

راسم له  : 122.222 درهم
املقر االجتم عي : رقم 37 س حة 

الشهداء زنقة 32 القنيطرة
تأسيس شركة

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أ لقنيطرة تم وضع الق نون االس �شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصف ت  ذات  وحيد  بشر7ك 

الت لية :
.F K CONSEIL SARL : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة.

س حة   37 رقم   : املقر االجتم عي 
الشهداء زنقة 32 القنيطرة.

موضوع الشركة :
.CONSEIL DE GESTION

مبلغ  في  حدد   : الشركة  راسم ل 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222
درهم   122 أقيمة  اجتم عية  حصة 

للواحدة.
املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد محمد   : التسيير 
قشق ش والسيد محمد فري2.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر.

التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 
أ ملحكمة االأتدائية أ لقنيطرة تحت 
رقم 53593 أت ر7خ 15 نوفمبر 2219.
105 P

 CONSTRUCTION

 EQUIPEMENTS INDUSTRIE

SERVICES & SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد

راسم له  : 25.222 درهم

 A املقر االجتم عي : رقم 17 ألوك

اوالد اوجيه القنيطرة

رفع ربسم ل الشركة
الجمع  محرر  أمقت�شى 

لشركة  الع دي  الغير  الع م 

 C O N S T R U C T I O N

 EQUIPEMENTS INDUSTRIE

.SERVICES & SOLUTIONS

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر7ك وحيد، تقرر م  يلي :

 25.222 رفع راسم ل الشركة من 

وذلك  درهم   522.222 إلى  درهم 

أز7 دة 475.222 درهم.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  أ لقنيطرة  االأتدائية 

91222 أت ر7خ 11 بأر27 2222.

106 P

TRU GAMING
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

راسم له  : 122.222 درهم

املقر االجتم عي : 26 زنقة اأن ببي 

زرعة عم رة A إق مة الرضوان مكتب 

رقم 7 القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أ لقنيطرة تم وضع الق نون االس �شي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصف ت الت لية :

 TRUE GAMING  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتم عي : 26 زنقة اأن ببي 

زرعة عم رة A إق مة الرضوان مكتب 

رقم 7 القنيطرة.
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موضوع الشركة :

مستغ2 ق عة أللع ب الفيديو.

أيع األجهزة املعلوم تية.

االستيراد والتصدير.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  راسم ل 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

درهم   122 أقيمة  اجتم عية  حصة 

للواحدة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  بسند   : التسيير 

والسيد   GUESSAM AYMAN

.CHAILA BACHIR

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 

أ ملحكمة االأتدائية أ لقنيطرة تحت 

رقم 64247 أت ر7خ ف تح فبراير 2222.

107 P

عقد تسيير حر ألصل التجاري

سليم ن الغزواني

حي األندلس، ش رع امليري  رقم 152 

تم رة

RC : 73488

املقيم  السيد سليم ن الغزواني، 

رقم  امليري   ش رع  األندلس،  حي  في 

تم رة قد عهد عقد تسيير حر،   152

شركة ذات   CHAYSOUL إلى شركة 

املسؤولية املحدودة بشر7ك وحيد.

ومقره  في 23، ش رع بنوال، عم رة 

فلوري 11، مكتب 4 القنيطرة، ألص2 

التج ري الك ئن في س كنيه مجموعة 

 8 ملدة  القنيطرة   8 رقم  الن ظور 

سنوات تبتدئ من 16 فبراير 2222، 

وتنتهي في 15 فبراير 2232، بعد عقد 

أت ر7خ  القنيطرة  في  مسج2  عرفي 

21 فبراير 2222.

108 P

KAIROS ACADEMY PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ربسم له  122.222 درهم
أمركز األعم ل املغربي مح ج الر7 ض 

ب 9 و ب 12 عم رة ن الط أق 5 
املقر االجتم عي : حي الر7 ض - 

الرب ط
السج2 التج ري رقم 141629 – 

الرقم الرر7بي 39423859
فسخ الشركة

 KAIROS في شركة  الشرك ء  قرر 
الع م  الجمع  ACADEMY PRIVEفي 
املنعقد أت ر7خ 11 فبراير 2222،  بعد 
بن ع ينوا بنه من املستحي2 استمرار 
الخس ئر  تراكم  و  الشركة  نش ط 

م  يلي :
فسخ الشركة.         

امل لكي  اسم عي2  السيد  تعيين 
 5 شقة   1 عم رة  أ لرب ط،  الق طن 
كمصفي  اكدال،  خلدون  اأن  حي 

للشركة.
محال  االجتم عي  املقر  وجع2 
ولحفظ وث ئق  للمراسلة،  للتصفية، 

الشركة.  
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   28 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 123339.
ملخص من اج2 النشر

املصفي

109 P

TIBIRIASTRAV
SARL AU

ربس م له  : 52.222 درهم
مقره  االجتم عي : عم رة 58 شقة 
A3 زنقة واد سبو بكدال، الرب ط

بسال  مؤرخ  عرفي  عقد  أموجب 
وضع  تم   ،2222 فبراير   23 في 
محدودة  لشركة  األس �شي  النظ م 

املسؤوليةن خ صي ته  ك لت لي :
.TIBIRIASTRAV : التسمية

 A3 مقر الشركة : عم رة 58 شقة
زنقة واد سبو بكدال، الرب ط.

الغرض : للشركة داخ2 املغرب بو 
خ رجه إنج ز العم لي ت الت لية :

وجميع  للبن ء  العق ري  اإلنع ش 
األشغ ل املختلفة الخ صة أ لبن ء.

النق2 والتوزيع لجميع مواد البن ء.
املختلفة  األشغ ل  أجميع  القي م 

بغرض تنمية الشركة.
املدة : 99 سنة، اأتداءا من ت ر7خ 

التأسيس النه ئي.
راسم له  : 52.222 درهم مقسمة 
درهم   122 حصة من فئة   522 إلى 

مدفوعة نقدا.
اأو  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
الحصين وليد مسير للشركة ملدة غير 

محددة.
أ ملحكمة  التج ري  السج2  رقم 

التج ر7ة أ لرب ط 159229.
110 P

PYXICOM
SARL

ربسم له  : 543.422 درهم
مقره  ب : 12، ش رع املعطي 

البخ ي، الرب ط
الع مة  الجمعية  قرار  أموجب 
ين ير   17 أت ر7خ  املنعقد  للشرك ء 

2222، قرر م  يلي :
السيد  استق لة  على  املص دقة 
 PATRICK, SERGE, GILLES
كمسير  منصبه  من   RAYNAUD

لشركة PYXICOM أيكسيكوم.
السيد جم ل واحي مسيرا  تعيين 
لشركة PYXICOM أيكسيكوم وذلك 

ملدة 12 سنوات.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   ،2222 بأر27   8 يوم  أ لرب ط 

رقم 2525.
111 P

ALLIANCE OTKA IMPORT
SARL

ربسم له  : 122.222 درهم
مقره  ب : 15، ش رع األأط ل، شقة 

رقم 4، بكدال، الرب ط
الع مة  الجمعية  قرار  أموجب 
ين ير   31 أت ر7خ  املنعقد  للشرك ء 

2222، قرر م  يلي :

بوتك  امبور  بليونس  ح2 شركة  

 ALLIANCE OTKA IMPORT ش م م

SARL قب2 األوان.

الصنه جي  لطفي  السيد  تعيين 

بليونس  لشركة  مصفي   عثم ن 

 ALLIANCE م  م  ش  امبور  بوتك  

و7حدد   OTKA IMPORT SARL

 15  : مقر التصفية في العنوان اآلتي 

4، بكدال،  ش رع األأط ل، شقة رقم 

الرب ط.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 

تحت   ،2222 بأر27   5 يوم  أ لرب ط 

رقم 2421.

112 P

LMB CONSULTING

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر7ك واحد

ربسم له  : 122.222 درهم

مقره  ب : إق مة زوم - زوم، عم رة د، 

شقة رقم 2 - هرهورة - تم رة

الوحيد  الشر7ك  قرار  أموجب 

وهو   2222 ين ير   24 أت ر7خ  املتخذ 

كم  يلي :

كونسولتينغ  »ل.م.ب  ح2 شركة 

ش.م.م.ش.و قب2 األوان.

منصف  أربيش  السيد  تعيين 

مصفي  لشركة »ل.م.ب كونسولتينغ 

التصفية  و7حدد مقر  ش.م.م.ش.و» 

إق مة زوم - زوم،   : في العنوان اآلتي 

 - هرهورة   -  2 رقم  شقة  د،  عم رة 

تم رة.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 

تحت  2222 بأر27   6 يوم   أتم رة 

رقم 723.

113 P



7333 الجريدة الرسميةعدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222) 

SOCOGESTION
مكتب الدراس ت، والحس أ ت واالستش رة

1 زنقة بفغ نست ن رقم 4 حي املحيط الرب ط

7TH LUXURY ROAD
SARL

أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
14 م رس 2222 أ لرب ط، تم تأسيس 
 7TH LUXURY شركة  املسؤولية 
ROAD SARL، شركة ذات املسؤولية 

املحدودة وخص ئصه  ك لت لي :
اسم الشركة : 7ط ش لوكسوري 

(7TH LUXURY ROAD( راود
مرمون الشركة : كراء السي رات 

أدون س ئق.
 2 رقم  أفيال  قبو   : الشركة  مقر 

زنقة عن أية حي الر7 ض الرب ط.
بلف  م ئة   : الشركة  ربسم ل 
إلى  مقسمة  درهم   122.222 درهم 
122 درهم  1222 حصة أقيمة  بلف 

للحصة الواحدة مقسمة ك لت لي :
 522 بشك ط  حسن ء  السيدة 

حصة ؛
 522 السيد عبد اله دي العكدة 

حصة.
تسيير الشركة : تم تعيين السيدة 
وحيدة  كمسيرة  بشك ط  حسن ء 

للشركة.
 %  5 بعد خصم   : الشركة  بأ ح 
تصرف  في  الب قي  يودع  األرب ح  من 

الشرك ء.
التسجي2  تم   : التج ري  السج2 
أت ر7خ   159367 التج ري تحت رقم 
التج ر7ة  أ ملحكمة   2222 بأر27   11

أ لرب ط.
للبي ن واالستش رة

114 P

ائتم نية القدس
12 زنقة أكين شقة رقم 3 املحيط الرب ط

اله تف/الف كس : 2537726221

الشركة العامة للتنمية 
واالستثمار

شركة ذات مسؤولية محدودة
زنقة أكين عم رة 12 شقة رقم 5 

املحيط الرب ط
أيع بسهم الشركة وتعديالت ق نونية

الع م  الجمع  محرر  أموجب 

م رس   7 أت ر7خ  املنعقد  االستثن ئي 

2222 تقرر م  يلي :

طرف  من  حصة   322 تفو7ت 

امل لك السيد زهير لحسين إلى السيد 

ملول محمد ؛

طرف  من  حصة   122 تفو7ت 

إلى  يونس  ألف طمي  السيد  امل لك 

السيد ألف طمي احمد ؛

تفو7ت 52 حصة من طرف امل لك 

السيد  إلى  يونس  ألف طمي  السيد 

ملول محمد ؛

طرف  من  حصة   152 تفو7ت 

إلى  مر7م  ألف طمي  السيدة  امل لكة 

السيد ملول محمد ؛

تعيين السيد ملول محمد والسيد 

وحيدان  مسيران  بحمد  ألف طمي 

للشركة.
الق نون  من   14 البند  تعدي2 

األس �شي للشركة.

جديد  بس �شي  ق نون  تعدي2 

للشركة.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 

تحت   2222 بأر27   8 أ لرب ط أت ر7خ 

2515 والسج2  رقم السج2 الترتيبي 

التج ري رقم 113423.

115 P

ك أيط لي 

25، ش رع شجرة القدس، حي الر7 ض، الرب ط

FOODNBEV
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

RC N° 158531

تغيير التسمية االجتم عية
أمقت�شى الجمع الذي عقد أت ر7خ 

14 فبراير 2222، تمت املص دقة على 

م  يلي :

تغيير التسمية االجتم عية من ف 

ن ب إلى فودنبف.

3 من  وبهذا فقد تم تعدي2 البند 

الق نون األس �شي للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   12 يوم  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 122811.

116 P

 EXPLOITATION AGRICOLE 

OULED TOUMI «E.A.O.T»
S.A.R.L

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أ لرب ط 

صي غة  تمت   ،11/04/2022 يوم 

التأسي�شي لشركة محدودة  الق نون 

املسؤولية، له  الخص ئص الت لية :

 EXPLOITATION«  : التسمية 

 AGRICOLE OULED TOUMI»

 (E.A.O.T(
الهدف : مق ول إدارة الزراعة.

اأن  ش رع    59  : املقر االجتم عي 

سين  شقة رقم 11  اكدال الرب ط.

سنة إأتداءا من ت ر7خ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الربسم ل : حدد ربسم ل الشركة 

في مبلغ 122.222 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

السيد ز7دان التومي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية 31 ديسمبر.

الق نوني  اإليداع  تم   -  II
التج ري  أ لسج2  الشركة  وتسجي2 

 : أت ر7خ  للمحكمة التج ر7ة أ لرب ط، 

11/04/2022، تحت رقم 123683.

117 P

 BEST SERVICES AND

 MANAGEMENT

ENGINEERING
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE AL

ABTAL N°4 AGDAL RABAT

في مؤرخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

قد تأسست شركة   2222 م رس   23

والتي تحم2 الخص ئص الت لية :

 BEST SERVICES AND : التسمية

MANAGEMENT ENGINEERING

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شر7ك وحيد.

مكتب   : االجتم عي  الهدف 

املهن  لجميع  الفني  التصميم 

املدنية  الهندسة  في  والهندسة 

السريعة،  والطرق  والطرق  )املب ني 

مترو  بعم ل  السدود،   ،VRD

السكك  التطو7ر الحرري،  األنف ق، 

الحديدية واملتنوعة) ؛

والتنسيق  والتوجيه  الجدولة 

)OPC) ؛

لشبك ت  الفنية  الدراس ت 

وإمدادات  والطرق  الصحي  الصرف 

مي ه الشرب والكهرب ء واله تف.

االستش رات والتفتيش والهندسة 

في مج ل الهندسة املدنية ؛

املس عدة الفنية والرق أة الع مة 

على بعم ل البن ء ؛

الهندسية  الدراس ت 

والطبوغرافية ؛

علوم الكمبيوتر الهندسة ؛

تسو7ق،  التش ور.  استطالع ت 

خبرة، تمر7ن ؛

والوق أة  البيئي  األثر  دراس ت 

الع مة على بعم ل البن ء ؛

مج ل  في  وهندسة  دراس ت 

السالمة من الحرائق ؛

التشخيص الفني ألعم ل الهندسة 

املدنية وغيره  ؛

املشروع  ص حب  مس عدة 

)AMO) ؛

أتفو7ض  املشروع  يقوم ص حب 

بي عملية عق ر7ة )MOD) ؛

اإلدار7ة  االستش رات 

واإلستراتيجية.
 122.222  : الشركة  ربسم ل 

درهم.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
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من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
ش رع   15  : االجتم عي  املقر 
االأط ل الشقة رقم 4 اكدال الرب ط.
التسيير  مهمة  بنيطت   : التسيير 
إلى السيد محمد اوخترى لفترة غير 

محدودة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  التج ري  أ لسج2  الق نوني 
رقم  أ لرب ط  التج ر7ة  املحكمة 

السج2 التج ري 159361.
118 P

SAOM HOLDING
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ربسم له  : 122.222 درهم، مقره  
زنقة االشعري شقة   14  : االجتم عي 

رقم 4 بكدال الرب ط.
SAOM HOLDING : التسمية

املنتج ت  تسو7ق   : الهدف 
الغذائية ؛
ممون.

زنقة   14  : االجتم عي  املقر 
االشعري شقة رقم 4 بكدال الرب ط.

ربسم ل  حدد   : الشركة  ربسم ل 
الشركة في 122.222 درهم.

تسيير الشركة : السيد عمر الهكور ؛
السيدة س رة املهله2.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط 

.RC : 159345 تحت رقم
119 P

IMA ESTHETIQUE PRO
SARL AU 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر7ك وحيد

12.222 درهم، مقره    : ربسم له  
االجتم عي : عم رة A شقة 3 زنقة عبد 

الرحم ن الغ فقي اكدال، الرب ط.
 IMA ESTHETIQUE  : التسمية 

.PRO SARL AU

الهدف : ص لون التجمي2.
املقر االجتم عي : عم رة A شقة 3 
زنقة عبد الرحم ن الغ فقي اكدال، 

الرب ط.
ربسم ل  حدد   : الشركة  ربسم ل 

الشركة في 12.222 درهم.
ايم ن  السيدة   : الشركة  تسيير 

أنص أر ؛
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط 

.RC : 159347 تحت رقم
120 P

 SOCIETE JA.AD DE
 TRAVAUX CONSTRUCTION

ET EQUIPEMENTS DIVERS
SARL 

ت ر7خ تسجي2 العقد العرفي في 23 
م رس 2222 أ لرب ط.

في  مق ول   : االجتم عي  الهدف 
االستيراد   - التج رة   - البن ء  بعم ل 

والتصدير.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
122 درهم للحصة واملقسمة ك لت لي :
السيد : ادم ج حظ 522 حصة ؛

السيد فهد ج حظ 522 حصة.
املدة : 99 سنة اأتداء من تأسيس 

النه ئي.
ش رع األأط ل الشقة   15  : املقر 

رقم 4 اكدال الرب ط.
التسيير : ادم ج حظ.

 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
.159375

121 P

PATONG RENT CARS
SARL 

في العرفي  العقد  تسجي2   ت ر7خ 
21 م رس 2222 أ لرب ط.

الهدف االجتم عي : كراء السي رات 
أدون س ئق.

ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
122 درهم للحصة واملقسمة ك لت لي :

السيد : خ لد الغزال 522 حصة ؛
 522 ز7نب  أن  اشرف  السيد 

حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
املسيرة  766 رقم   5 بم2   :  املقر 

ح ي م الرب ط.
التسيير : خ لد الغزال.

 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
.159329

122 P

 STE UNIVERSELLE DES
 FOURNITURES ET
TRAVAUX «SUFT»

ز7 دة في ربسم ل
الغير  الع م  الجمع  ملحرر  تبع  

الع دي املؤرخ في 13 ديسمبر 2221.
 STE UNIVERSELLE DES لشركة
 FOURNITURES ET TRAVAUX
«SUFT» الواقع في رقم 9 املكتب رقم 
الط أق الث ني من مجمع الطيران   ،2

الصن عي العي يدة سال.
تقرر م  يلي :

أمبلغ  الشركة  ربسم ل  في  ز7 دة 
إلى  درهم   3.622.222 من  لحمله   :
إدم ج  عبر  درهم   12.222.222

الحس ب الج ري للشركة.
تحيين الق نون االس �شي للشركة.

تم اإليداع رقم السج2 التج ري 
ملحكمة االأتدائية بسال رقم : 38554 

ت ر7خ 15 م رس 2222.
123 P

TAYBAT AL BAHR
SARL AU

 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE
 OUSSAMA 4 LOTISSEMENT
 SAID HAJJI N 7 MAGASIN
 N 4 REZ-DE-CHAUDDEE

IMMEUBLE E SALE
املؤرخ  االستثن ئي  للمحرر  تبع  
الشركة طيب ت   2221 ديسمبر   6 في 
البحر الك ئنة أ لعنوان إق مة بس مة 
4 تجزئة سعيد حجي رقم 7 متجر رقم 

4 أ لط أق األر�شي عم رة E سال تقرر 

م  يلي :

من   27 ح2 الشركة طبق  للم دة 
وتسمية  للشركة  األس �شي  الق نون 

الس ه2 محم كمصفي للشركة.
تم اإليداع رقم السج2 التج ري 
ملحكمة االأتدائية بسال رقم : 38246 

ت ر7خ ف تح فبراير 2222.
124 P

 CARREFOUR DES
ENTREPRISES

SARL
مسج2 عرفي  عقد   أمقت�شى 
19 م رس 2222 أ لرب ط قد تم وضع 
تحم2  لشركة  األس �شي  الق نون 

الخص ئص الت لية :
 CARREFOUR DES  : التسمية 

ENTREPRISES SARL
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة شر7ك وحيد
التوطين   : االجتم عي  الهدف 

والدراس ت وتأسيس الشرك ت.
دره   122.222  : ربسم ل الشركة 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة :
 35 القدوري  نوردين  السيد 

حصة ؛
 25 القدوري  ك ميلي   السيدة 

حصة ؛
 15 القدوري  لطيفة  السيدة 

حصة ؛
السيد توفيق ه وش 25 حصة.

املدة : 99 سنة اأتداء من التأسيس 
السج2  وضع  ت ر7خ  من  بي  النه ئي 

التج ري.
إلى  ين ير  من ف تح   : امل لية  السنة 
31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى.
تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.

ش رع عبد هللا اأن ي سين   : املقر 
رقم 8 شقة 21 ط أق االول الحسيمة 

الرب ط.
املسير : محمد امين الحموتي.

التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
3723 أ ملحكمة االأتدائية الحسيمة.
125 P
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JRS SERVICES
مسج2 عرفي  عقد   أمقت�شى 
22 فبراير 2221 أ لرب ط قد تم وضع 
تحم2  لشركة  األس �شي  الق نون 

الخص ئص الت لية :
.JRS SERVICES : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة شر7ك وحيد

تسيير   : االجتم عي  الهدف 
بستنة  املط عم  التج ر7ة  مؤسس ت 

توزيع الخشب.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة :
السيدة نعيمة امعيز 522 حصة ؛

السيد سعيد اروكي 522 حصة.
املدة : 99 سنة اأتداء من التأسيس 
السج2  وضع  ت ر7خ  من  بي  النه ئي 

التج ري.
إلى  ين ير  من ف تح   : امل لية  السنة 
31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى.
تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.

 3 ط أق   28 ألوك ج رقم   : املقر 
ديور الحمر يعقوب املنصور الرب ط.

امعيز  نعيمة  السيدة   : املسير 
والسيد سعيد اروكي .

التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
أ ملحكمة التج ر7ة الرب ط   123291
 158781 التج ري  أ لسج2  رقم 

الرب ط.
126 P

SOCIETE APARTEL
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
نوفمبر   17 أت ر7خ  املنعقد  الع دي 
زنقة  االجتم عي  أمقره    2221
1 حي  1284 شقة رقم  التواضع رقم 
الوف ق تم رة، والذي ص دق أ إلجم ع 

على القرار الت لي :
ك ن  التي  حصة   1522 تفو7ت 
لص لح  مك وي  حين  السيد  يمتلكه  

السيد ق سم تيس ؛
السيد  التفو7ت  هذا  على  أن ء 

ق سم تيس يمتلك 5222 حصة ؛

تغيير الشك2 الق نوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

شر7ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

تسمية السيد ق سم تيس مسير 

للشركة ملدة غير محددة ؛

للشركة  االجتم عي  املقر  تحو27 

رابعة  س حة  مكرر   125 رقم  إلى 

العدو7ة قيس اكدال الرب ط.

أ ملحكمة  املحرر  إيداع  تم 

م رس   17 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 123265.

127 P

JULIA TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك واحد

تجزئة اوالد مط ع رقم 63 عم رة 

غيثة 2 شقة رقم 8 الط أق الث ني 

كيش االوداية تم رة

االستثن ئي  الع م  الجمع  إثر  على 

أت ر7خ 21 ين ير 2222 تقرر م  يلي :

للشركة  اإلجتم عي  املقر  تحو27 

من تجزئة اوالد مط ع رقم 63 عم رة 

الث ني  الط أق   8 رقم  شقة   2 غيثة 

 17 كيش الوداية تم رة إلى فيال رقم 

الشب ن ت  تجزئة  األر�شي  الط أق 

يعقوب املنصور الرب ط.

وقد تم اإليداع الق نوني أ ملحكمة 

م رس   18 يوم  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 123114.
التسيير

128 P

ELITE WHEELS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

املسج2  العرفي  العقد  أمقت�شى 

إعداد  تم   2222 م رس   23 أت ر7خ 

نلخصه  للشركة  األس �شي  الق نون 

ك لت لي :

 ELITE WHEELS SARL : التسمية

.AU

الشك2 الق نوني : شركة محدودية 

املسؤولية ذات الشر7ك الوحيد

أنصف  العجالت  أيع   : األهدف 

أيع  السي رات،  وخدم ت  الجملة 

العجالت  اصالح  السي رات،  بجزاء 

وبعم ل وخدم ت مختلفة.

الق عدة  ش رع   : االجتم عي  املقر 

138 حي النجم  الجو7ة العي يدة رقم 

سال.

درهم   122.222  : الربسم ل 

مقسمة إلى 122 حصة قيمة ك2 حية 

122 درهم يملكه  السيد ر7م  محمد 

بمين.

ر7م  محمد  السيد  ان   : التسيير 

أتسيير  سيتكلف  الذي  هو  بمين 

الشركة وله بوسع الصالحي ت.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

انش ئه  النه ئي.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

256 رقم السج2  الق نوني تحت رقم 

التج ري 35749.

129 P

APAMEDIA
SARL

ش رع لالبمينة إق مة النخي2 شقة 

سال

التصفية النه ئية
أمقت�شى محرر لجلس ت الجمع 

م رس   26 أت ر7خ  واملسج2  الع م 

2222 تقرر م  يلي :

السيد  وتعيين  الشركة  تصفية 

لبط قة  الح م2  الحسني  هللا  عبد 

ليقوم   AB72274 رقم  التعر7ف 

أتصفية الشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية بسال 11 بأر27 2222 تحت 

رقم 38681 السج2 التج ري 22797.

130 P

 SOCIETE MAROCAINE DE

 L›INFORMATIQUE ET DES

 TRAVAUX TECHNIQUES

(SMITT(
SARL AU

الغير  الع م  الجمع  أمقت�شى 

بكتوبر   28 أت ر7خ  املنعقد  الع دي 

2221 تقرر م  يلي :

تفو7ت ك2 حصص السيد ديكوك 

سعد 1222 حصة أقيمة 122 درهم 

إلى السيدة أنوار ام ل ؛

السيد  املسير  واعف ء  استق لة 

أنوار  السيدة  وتعيين  سعد  ديكوك 

ام ل مسيرة ملدة غير محدودة ؛

هدف  الى  الت لي  النش ط  اض فة 

الشركة :

مق ول في االشغ ل املتنوعة ؛

تحديث الق نون الداخلي للشركة.

تم اإليداع الق نوني تحت رقم 446 

2222 لدى املحكمة  25 فبراير  أت ر7خ 

االأتدائية أتم رة.

131 P

LONA VIANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسم له  : 122.222.22 درهم

املقر االجتم عي : رقم 472 زنقة 

بور7كة حي النهرة الرب ط

 السج2 التج ري رقم 159229

- الرب ط -

تأسيس
أت ر7خ حرر  عرفي،  لعقد   تبع  

تأسيس شركة  تم   ،2222 م رس   7

مواصف ته   محدودة  مسؤولية  ذات 

ك لت لي :

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.

 LONA  : اإلجتم عية  التسمية 

VIANDE

: تج رة اللحوم  الهدف اإلجتم عي 

أ لتقسيط ومنتج ته .
472 زنقة  : رقم  املقر االجتم عي 

بور7كة حي النهرة الرب ط.
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في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 
 99 سنة، اأتداء من ت ر7خ تسجيله  

في السج2 التج ري.
 122.222  : االجتم عي  الربسم ل 

درهم.
ربسم ل  حدد   : الربسم ل  توزيع 
مقسم   درهم   122.222 في  الشركة 
إلى 1222 حصة اجتم عية من فئة 
122 درهم للحصة، مرقمة من 1 إلى 

.1222
ووزعت هذه الحصص ك لت لي :

السيد نفيع  زكر7 ء 522 حصة ؛
 522 أنجلون  سمية  السيدة 

حصة ؛
املجموع : 1222

زكر7 ء،  نفيع   السيد   : الشرك ء 
أمكن س،  مزداد  الجنسية،  مغربي 
ق طن   ،1982 م رس   11 أت ر7خ 
تم رة،   28 ش   1 ب  الر7ف  أإق مة 
ح م2 لبط قة التعر7ف الوطنية رقم 

.A635877
مغربية  أنجلون،  سمية  السيدة 
السلط ن  أمرس  مزدادة  الجنسية، 
الدار البير ء بنف ، أت ر7خ 27 ين ير 
عم رة  الحر7ة  أحي  ق طنة   ،1975
ح ملة  ت أر7كت سال،   11 17 شقة 
رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

.BK149110
زكر7 ء،  نفيع   السيد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  عين 

محدودة.
تسجي2  تم   : الق نوني  اإليداع 
أ لرب ط،  التج ري  أ لسج2  الشركة 
بأر27   5 أت ر7خ   ،159229 رقم  تحت 

.2222
من بج2 النشر واإلشه ر

التسيير

132 P

 GROUPE ECOLE
 SUPERIEURE

 D›ARCHITECTURE
D›INTERIEUR PRIVE

SARL AU
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أ لرب ط في 29 م رس 2222 تم إنش ء 

محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشر7ك وحيد أ لخص ئص الت لية :

 GROUPE ECOLE

 SUPERIEURE D›ARCHITECTURE

D›INTERIEUR PRIVE SARL AU
ربسم ل الشركة : 12.222 )عشرة 

بالف درهم).
زنقة   54  : الشركة  عنوان 

اكدال   1 رقم  الشقة  ت نسيفت 

الرب ط.

دورة  مركز   : املؤسسة  هدف 

الدعم التعليمي.

املسير العزواني التون�شي عم د.

الرر7بة املهنية رقم 25712198

 159387 رقم  التج ري  السج2 

أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط.

133 P

STE CASCADE INVEST
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم   ،2222 فبراير   17 أ لرب ط أت ر7خ 

ذات  لشركة  األس �شي  النظ م  وضع 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيم  يلي :

CASCADE INVEST : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

تدأير   : هي  الشركة  من  الغ ية 

في  املنقولة  القيم  في  واالستثم ر 

مختلف املج الت واألنشطة.
الق �شي  زنقة  زاو7ة   : املقر 

الصنه جي  والق �شي  السرايري 

السوي�شي الرب ط.

سنة   99 حددت مدته  في   : املدة 

اعتب را من ت ر7خ تأسيسه  النه ئي.
 122.222  : الجم عي  امل ل  ربس 

من  حصة   1.222 ل  درهم مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

واملوزعة كم  يلي :

 MULTI FOOD GROUP شركة 

SARL ن 42.522 درهم - 425 حصة ؛

 ATLIV INVEST SARL شركة 

42.522 درهم - 425 حصة ؛

 PAR INVEST SARL AU شركة 

15.222 درهم - 152 حصة ؛

طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدار 

حمو  وشفيق  امغ ر  رشيد  الس دة 
الصفر7وي  رشيد  محمد  و  الطهرة 

وتوفيق اأن سودة أصفتهم  مسيرين 

للشركة ملدة غير محددة.

السنة الجم عية م  أين ف تح ين ير 

إلى متم ديسمبر من ك2 سنة.

لقد تم اإليداع الق نوني أ ملحكمة 

التج ري أ لرب ط، سج2 تج ري تحت 
رقم D123621 أت ر7خ 6 بأر27 2222.

134 P

CAFE EDDAHANI
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة

لشر7ك وحيد

يقدر ربسم له  ب : 12.222 درهم

املقر االجتم عي : دوار والد أوطيب 

املنزه الصخيرات تم رة

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم تأسيس   ،2222 م رس   12 أت ر7خ 

شركة تحم2 الخص ئص الت لية :

 CAFE EDDAHANI  : التسمية 

SARL AU

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة لشر7ك واحد.

ق عة  مقهى   : االجتم عي  الهدف 

ش ي ؛

مطعم.
ربس امل ل : 12.222 درهم مقسمة 

درهم   122 فئة  من  حرة   122 إلى 

للحصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 

ديسمبر من ك2 سنة م  عدا   31 إلى 

السنة األولى تبتدئ من ت ر7خ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسمبر.

املقر االجتم عي : دوار والد أوطيب 

املنزه الصخيرات تم رة.

التسيير : السيد يوسف الدح ني، 

ملدة غير محدودة.

توزيع األرب ح : من األرب ح الص فية 

تؤخذ %5 لتكو7ن االحتي ط الق نوني 

والب قي يوزع أين الشرك ء.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية، أتم رة أت ر7خ 8 بأر27 2222 
التج ري  )للسج2   7869 رقم  تحت 

رقم 135993).

135 P

AHLAW
SARL

ربسم له  : 122.222 درهم

املقر االجتم عي : أ لرب ط، رقم 9، 

عم رة 42 ش رع ت دلة، م أيال الرب ط

االستثن ئي  الع م  الجمع  قرر 

املنعقد أت ر7خ 4 نوفمبر 2221 م  يلي :

رقم  إلى  الشركة  مقر  تحو27 

الش طئ   ،2 أيتش  الصخيرات   9

الشم لي الصخيرات.

لقد تم اإليداع الق نوني أ ملحكمة 

  ،1328 رقم  تحت  أ لرب ط  التج ر7ة 

أت ر7خ 24 فبراير 2222.

136 P

سود فضاء البيان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات ربسم ل : 122.222 درهم

املقر االجتم عي : رقم 23 و 25 ألوك 

س حي الهدى بك دير

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 23 م رس 2222 لشركة سود 

فر ء البي ن تقرر م  يلي :

االجتم عي  الراسم ل  في  الز7 دة 

درهم   422.222 أقيمة  للشركة 

درهم إلى   122.222 لينتق2 من مبلغ 

درهم وذلك أخصم   522.222 مبلغ 

هذا املبلغ من الحس ب املنقول أن ءا 

الع دي  الع م  الجمع  محرر  على 

 ،2222 م رس   15 أت ر7خ  املؤرخ 

الذي ص دق على حس أ ت الشركة 

أ لنسبة للسنة امل لية املنتهية أت ر7خ 

32 سبتمبر 2221.

األس �شي  الق نون  أنود  تعدي2 

الخ صة بهذا التعدي2.
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اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  الربط  أكت أة  الق نوني 
أت ر7خ أأك دير  التدار7ة   املحكمة 
11 بأر27 2222 تحت رقم 129289.
137 P

شركة أطلس قصبة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات ربسم ل : 522.222 درهم
املقر االجتم عي : تغنمين الب ز - 

دراركة - بك دير
في املؤرخ  اإلدارة  قرار   أمقت�شى 
بطلس  لشركة   ،2222 م رس   17

قصبة تم املص دقة على م  يلي :
اجتم عية  حصة   1252 هبة 
حسن  الطيب  بأو  للسيد  اململوكة 
 TASSAIN HELENE لزوجته السيدة

MARIE ؛
قبول هذه الهبة ؛

السيد  الس أق  املسير  استق لة 
السيدة  وتعيين  حسن  الطيب  بأو 
مسيرة   TASSAIN HELENE MARIE

جديدة للشركة ؛
 6 )الشك2)   1 البنود  تغيير 
)الحصص االجتم عية) 7 ) الربسم ل 

االجتم عي) من الق نوني األس �شي ؛
بسئلة مختلفة.

تم اإليداع الق نوني أكت أة الربط 
أت ر7خ أأك دير  التج ر7ة   أ ملحكمة 

4 بأر27 2222 تحت رقم 129222.
أمث أة مقتطف وبي ن

املسير

138 P

 STE ADAM IMERAN شركة
TRANS
SARL AU

رقم 3 إق مة املدينة حي البحرة ت زة
الرسم املنهي : 15614589

التعر7ف الجب ئي : 15168345
السج2 التج ري : 3291

التعر7ف الجب ئي املوحد : 
222517142222279

تغيير نش ط شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر7ك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  أت زة   2222 فبراير   9 أت ر7خ 
 L’IMPORT - التشطيب على نش ط 
 EXPORT ET LE TRANSPORT DE
نش ط  وإض فة   MARCHANDISE
 TRANSPORT DE BAGAGES
كنش ط   NON ACCOMPAGNES

بس �شي للشركة.
أكت أة  تم   : الق نوني  اإليداع 
أت زة  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   2222 م رس   18 أت ر7خ 

.125/2022
139 P

STE OUDRENE GAZ شركة
SARL

مركز تيزي وسلي ت زة
التعر7ف الرر7بي : 4552733
الرر7بة املهنية : 16132617

السج2 التج ري : 1287
تفو7ت الحصص

أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
تفو7ت  تم  أت زة   2222 ين ير   12  
 422.222( اجتم عية  حصة   4222
أ لي محمد  السيد  من طرف  درهم) 
 STE OUDRENE التي يملكه  بشركة
حصة   2668 ك آلتي   GAZ SARL
 1332 اجتم عية لف ئدة أ لي عمر و 
تم  كم   اللطيف  عبد  أ لي  لف ئدة 
اجتم عية  حصة   4222 تفو7ت 
السيد  من طرف  درهم)   422.222(
أ لي عبد السالم التي يملكه  بشركة 
STE OUDRENE GAZ SARL ك آلتي 
أ لي  لف ئدة  اجتم عية  حصة   2666
عبد  أ لي  لف ئدة   1333 و  مصطفى 

اللطيف.
والتي تتوزع على الشك2 الت لي :

أ لي عمر 6668 حصة اجتم عية.
حصة   6666 اللطيف  عبد  أ لي 

اجتم عية.
حصة   6666 مصطفى  أ لي 

اجتم عية.
أكت أة  تم   : الق نوني  اإليداع 
أت زة  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   2222 بأر27   5 أت ر7خ 

.2022/161
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 موندي ل كونط  ش.م.م
8 زنقة ض ية إفراح شقة 2 بكدال الرب ط

اله تف : 05.37.68.27.87/88

الف كس : 25237.68.27.89

الرب ط

BBA SANTE
SARL
تأسيس

أمقت�شى الق نون األس �شي املؤرخ 
تم   2221 ديسمبر   7 يوم  أتطوان 
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة 

هذه خ صيته  :
الشرك ء :

احمد أن اأراهيم : 14.881 حصة.
 : الت ئب  الحس ني  الحليم  عبد 

11.262 حصة.
يوسف أن عبد هللا : 9.698 حصة.

سعد بجزول : 9.367 حصة.
وحمد أن صر : 8.899 حصة.

خ لد ح فة : 6.295 حصة.
عبد الحي املس وي : 5.724 حصة.

 5.422  : امله جي  الرؤوف  عبد 
حصة.

فؤاد العب �شي : 4.294 حصة.
العربي الر7مي 4.294 حصة.

.BBA SANTE SARL : التسمية
الهدف األس �شي :

 تعم2 الشركة ني أة عنه  في وضع
بو إدارة األوراق امل لية الق ألة للتحو27 

)شركة ق أرة).
 وبصفة ع مة ك2 العملي ت التج ر7ة،
الصن عية، امل لية بو العق ر7ة التي له  
عالقة مب شرة بو غير مب شرة بهدف 
املج الت  جميع  وكذلك  الشركة 
املتش بهة وكذا التش رك مع املق والت 
اآلنفة  املج الت  نفس  في  تعم2  التي 

الذكر.
املقر االجتم عي : ش رع ح رة سالوي 

عين خب ز عم رة 4 شقة 1 تطوان.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
التأسيس  ت ر7خ  من  اأتداء  سنة   99
النه ئي م  عدا ح لة التمديد بو الفسخ 

الس أق لألوان.
 8.211.422  : الشركة  ربسم ل 

درهم.

الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 

اأراهيم  أن  احمد  السيد  من طرف 

اللذان عين   و يوسف أن عبد هللا  

غير  ملدة  وذلك  للشركة  كمسيرين 

محدودة.

األرب ح : بعد اقتط ع %5 من األرب ح 

الق نوني  اإلدخ ر  لتكو7ن  الص فية 

يوزع الب قي أين الشرك ء حسب قرارهم.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

أ ملحكمة  الربط  أكت أة  الق نوني 

م رس   29 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 927.
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SOCIETE NOW GENERAL
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DH

RC N° 130809

تحو27 الشركة
أمقت�شى عقد عرفي حرر أتم رة 

في 29 م رس 2221 قرر الجمع الع م 

 NOW GENERAL االستثن ئي لشركة

درهم  122.222 ربسم له    ش.م.م 

م  يلي :

من  الرئي�شي  مقره   تحو27 

ش رع موالي علي   4 تم رة إق مة رقم 

إق مة  تم رة  إلى   1 شقة  الشر7ف 

الش طو رقم 28.

.BEJADS إض فة عالمة تج ر7ة

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

االأتدائية  أ ملحكمة  الربط  كت أة 

تحت   2222 بأر27   11 أتم رة أت ر7خ 

رقم 7871.
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YOUDECO
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

2222 قد تم تأسيس شركة  9 م رس 

بشر7ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحم2 الخص ئص الت لية :

.YOUDECO : التسمية
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تصدير   : االجتم عي  الهدف 
بو  ع مة  بشغ ل  تج رة،  واستيراد، 

البن ء.
ربسم ل الشركة : 32.222 درهم.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

العلو7ين  حي   : االجتم عي  املقر 
زنقة جدة عم رة 8 متجر رقم 1 تم رة.

التسيير : امين الشرق وي.
اإليداع الق نوني : 7 بأر27 2222.

التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
أ ملحكمة االأتدائية أتم رة 135965.
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ID-BUY
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجي2  ت ر7خ 
أ لرب ط والتي تحم2   2222 بأر27   4

الخص ئص الت لية :
استيراد   : االجتم عي  الهدف 

وتصدير.
اإلدري�شي  عم د   : الشرك ء 

البوز7دي.
ربسم ل الشركة : 12.222 درهم .

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي بي من ت ر7خ وضع 

السج2 التج ري.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
بوالد بوجيه   F ألوك   245  : املقر 

القنيطرة.
املسير : عم د اإلدري�شي البوز7دي.
 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

.64921
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MG CONSEILS
SUCC

السج2 التج ري : 159271
إنش ء فرع ت بع للشركة

االستثن ئي  الع م  الجمع  إط ر  في 
 MG CONSEILS للشركة الفرنسية 
والذي حرر أ لرب ط وبت ر7خ 15 م رس 

2222 تقرر م  يلي :

إنش ء فرع ت بع للشركة.

 MG CONSEILS  : التسمية 

.SUCC
املقر االجتم عي : 12 زنقة لشبونة 

الشقة 12 حي املحيط، الرب ط.

الغرض :

واإلدارة  األعم ل  استش رات 

لألفراد والشرك ت في مج ل االستثم ر 

والتمو27 وإدارة الثروات واالستثم ر 

ومدير األعم ل.

للطلبة  اإلدار7ة  اإلجراءات  دعم 

واألفراد في فرنس  والخ رج.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيدة العسراوي مليكة 

غ ل.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت أة الربط 

تحت  الرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة 

الرقم : 123554.
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BAKKAL MARKET
SARL

السج2 التج ري : 139227

تأسيس
حرربعين  عرفي  عقد  أمقت�شى 

عودة تم رة في ت ر7خ 11 م رس 2222 

لشركة  األس �شي  الق نون  وضع  تم 

محدودة املسؤولية وذات املواصف ت 

الت لية :

 BAKKAL MARKET  : التسمية 

.SARL
املسكن  رقم   : االجتم عي  املقر 

284 حي النصر قط ع 4 عين عودة.

الربسم ل  حدد   : الربسم ل 

12.222 درهم.

الغرض :

دك ن أق لة.

التج رة في املواد الغدائية.

واملواد  الحلو7 ت  منتج ت  أيع 

واملعجن ت.

املدة : 99 سنة.

محمد  سراف  السيد   : املسير 

والسيد خوج ن مصطفى.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت أة الربط 

تحت  أتم رة  االأتدائية  أ ملحكمة 

الرقم : 7819.
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INTELLERA
SARL AU

السج2 التج ري : 132829

تغيير في الشركة
االستثن ئي  الع م  الجمع  إط ر  في 

 INTELLERA الفرنسية  للشركة 

م رس   8 واملنعقد أت ر7خ   SARL AU

2222 تقرر م  يلي :

تغيير مقر الشركة في ش رع سبو، 

عم رة 32 شقة رقم 2 بكدال الرب ط، 

إق مة ال   3 شقة رقم   23 إلى عم رة 

ف لي دور هرهورة تم رة.

تم اإليداع الق نوني للشركة لدى 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  كت أة 

الرب ط تحت رقم 123232.
مقتطف أمث أة إعالن
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STANLEYA
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

قد  أ لرب ط،   2221 نوفمبر   23

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة تحم2 الخص ئص الت لية :

STANLEYA SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتم عي : بعم ل البن ء.
درهم   122.222  : امل ل  ربس 

مقسمة إلى 122 حصة من فئة 122 

درهم للحصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.

 2 املقر االجتم عي : قط ع النسيم 

عم رة 1 شقة 12 حي الرحمة سال.

التسيير : السيد توفيق موجدة.

رقم التقييد أ ملحكمة االأتدائية 

أت ر7خ  35613 رقم  تحت   سال 

12 م رس 2222.

148 P

LES JARDINS DE SETTAT
SARL AU

عنوان مقره  االجتم عي : 22 زنقة 

الروي�شي الط أق 2 أوسيجور

الدار البير ء

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 23 بغسطس 2221 أ لدار 

تم اتخ ذ القرارات الت لية  البير ء، 

أموجب عقد موثق :

الكزاري  السيد  استق لة 

عبد اإلله، مغربي الجنسية، الح م2 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

A725434 من مه مه كمسير مش رك 

للشركة.

جرمومي،  رشيد  السيد  تعيين 

لبط قة  الح م2  الجنسية  مغربي 

 BK108260 رقم  الوطنية  التعر7ف 

مسيرا جديدا أ ملش ركة للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ البير ء  أ لدار   التج ر7ة 

3 م رس 2222 تحت رقم 818726.
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ABRAR CENTER
عنوان مقره  االجتم عي : 22 زنقة 

الروي�شي الط أق 2 أوسيجور

الدار البير ء

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 23 بغسطس 2221 أ لدار 

تم اتخ ذ القرارات الت لية  البير ء، 

أموجب عقد موثق :

الكزاري  السيد  استق لة 

عبد اإلله، مغربي الجنسية، الح م2 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

A725434 من مه مه كمسير مش رك 

للشركة.
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جرمومي،  رشيد  السيد  تعيين 
لبط قة  الح م2  الجنسية  مغربي 
 BK108260 رقم  الوطنية  التعر7ف 

مسيرا جديدا أ ملش ركة للشركة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
أت ر7خ البير ء  أ لدار   التج ر7ة 
23 م رس 2222 تحت رقم 819957.
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أر�شي بالنت
ARCHI PLANTS

ح2 شركة
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 بأر27   6 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ربسم له   مبلغ  الوحيد  الشر7ك 
مقره   وعنوان  درهم   122.222
االجتم عي 129، ش رع الق هرة، شقة 

رقم 2، تم رة.
الوحيد  الشر7ك  قرار   : نتيجة ل 
ش رع   ،129 وحدد مقر التصفية ب 

الق هرة، شقة رقم 2، تم رة.
الراوج  نوال  السيدة  وعينت 
2 تم رة  33 حي النهرة  وعنوانه  رقم 

كمصفية للشركة.
وعند االقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ أرة ومح2 تبليغ العقود والوث ئق 

املتعلقة أ لتصفية.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
بأر27   11 أت ر7خ  أتم رة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 7874.
املسيرة : نوال الراوج
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األستـ ذة إلهـ م تـوزانــي ادريســي
موثقة أتم رة

OUMLIL HOTEL
S.A

ربسم له  : 8.392.222 درهم
املص دقة 
هبة بسهم

نه ية والي ت
أمقت�شى محرر اجتم ع مجلس 
فبراير   23 أت ر7خ  املنعقد  اإلدارة 

: 2222

وبيع  هبة  عقود  على  املص دقة 
بسهم.

الجديد  التوزيع  على  املص دقة 
لألسهم في ربسم ل الشركة. 

اله ني  علي  السيد  والية  نه ية 
كممث2 مفوض.

 NOR F TAJ SA نه ية والية شركة
 Administrateur( الشركة  كمدير 

.(de la société
ملك  في  عق ر  أيع  على  املوافقة 
مع   OUMLIL HOTEL SA شركة 

التفو7ض لرئيس مجلس االدارة.
أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
السيدة  وهبت   2222 فبراير   23
جميلة عم ر للسيد نور الدين عم ر 
1465 سهم من االسهم التي تملكه  في 

.OUMLIL HOTEL SA شركة
مداوالت  محرر  أمقت�شى 
أت ر7خ املنعقد  الع دي  الع م   الجمع 

23 فبراير 2222 :
ملك  في  عق ر  أيع  على  املوافقة 
مع   OUMLIL HOTEL SA شركة 

التفو7ض لرئيس مجلس االدارة.
املوافقة على شراء مجمع سكني.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 
أ لرب ط أت ر7خ 11 بأر27 2222 تحت 

رقم 123692.
للخالصة والبي ن

األست ذة إله م توزاني إدري�شي
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STE GENERALE MH
الع م  االستثن ئي  الجمع  قرر 

املنعقد في 28 م رس 2222 :
اجتم عية،  حصة   922 تفو7ت 
حور7ة   منواش  السيدة   طرف  من 
و كذا  لف ئدة السيد منواش حميد، 
وتأكيد  منواش حميد  السيد  تعيين 
مسيران  لعسيري  حجيبة  السيدة 
للشركة,واير  تغيير الشك2 الق نوني 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
الى شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تذو7ب  تم  كم   وحيد،  بشر7ك 

الق نون األس �شي و تعديله.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

أت ر7خ   119 رقم  تحت  أ لخميس ت 

13 م رس 2222.
للنسخ و البي ن

الوكي2
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دايري واي
DAIRY WAY

السج2 التج ري رقم : 135797

تأسيس شركة
أموجب شروط سند خ ص أت ر7خ 

النظ م  تم وضع   ،2222 ين ير  ف تح 

والتي   ،SARL AU لشركة  األس �شي 

تتمث2 خص ئصه  فيم  يلي :

االسم : دايري واي.

املوضوع : أيع الحليب ومشتق ته.

تم تحديد ربس امل ل   : ربس امل ل 

إلى  مقسم  درهم   122.222 أمبلغ 

لك2  درهم   122 أقيمة  سهم   1222

سهم، تدفع جميعه  نقدا.

تجزئة  تم رة،   : الرئي�شي  املكتب 

 ،72 شقة   ،32 عم رة   ،2 سيكونس 

والد مط ع.

الشركة  تدار   : والتوقيع  اإلدارة 

أتوقيع من قب2 السيد فج ل آدم ملدة 

غير محدودة.

املدة : 99 سنة من ت ر7خ تسجيله .

األسهم : يتم توزيع األسهم :

السيد فج ل آدم، مشترك : 1222 

سهم.

الفوائد : بعد اقتط ع 5% لتكو7ن 

االحتي طي الق نوني يوزع الف ئض أين 

أنسبة عدد األسهم الع ئدة  الشرك ء 

لك2 منهم.

في  املقدم  الق نوني  اإليداع 

أت ر7خ  أتم رة  االأتدائية  املحكمة 

السج2  أموجب   ،2222 م رس   21

التج ري رقم : 135797.
لالستخراج واإلش رة
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 INSURANCE CALL
SERVICES
RC 159249

شركة محدودة املسؤولية
أمقت�شى الق نون األس �شي املؤرخ 
أت ر7خ ف تح فبراير 2222 تقرر تأسيس 
 INSURANCE اسم  تحم2  شركة 
مسوؤلية  ذات   CALL SERVICES

محدودة خ صيته  ك لت لي :
 INSURANCE  : التسمية 
محدودة  شركة   CALL SERVICES

املسؤولية.
الهدف : الشركة تم رس نش طه  :

االتص ل  مركز  عملي ت  إدارة 
والعالق ت مع العمالء.

املس عدة  خدم ت  جميع 
واملبيع ت  والدراس ت  واالستش رات 
اإلنع ش  وبنشطة  اله تف،  عبر 

واألنشطة ذات الصلة.
شركة ق أرة بو شركة االستثم ر 
القط ع ت  جميع  في  األسهم  في 
وخ صة في النش ط ت املذكورة بعاله.
تج ر7ة  عملية  ك2  ع م  وبشلك 
عق ر7ة،  بو  م لية  بو  صن عية  بو 
مب شرة  غير  بو  مب شرة  عالقة  له  
أ ألهداف التي وردت بعاله بو املن سبة 

لتعز7ز توسع وتطور الشركة.
الشركة  مقر   : االجتم عي  املقر 
ش رع   ،45  : الت لي  العنوان  في  حدد 
فرنس ، شقة رقم 8، بكدال، الرب ط.

املدة الق نونية : تأسست الشركة 
ت ر7خ  من  اأتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النه ئي له .
ربسم ل   : االجتم عي  الربسم ل 
الشركة حدد في مبلغ 12.222 درهم، 
قسمت إلى 122 حصة من 122 درهم 
لك2 حصة، دفع كلي  و7مث2 مس همة 
بنجزت نقدا لف ئدة الشركة كلي  من 

طرف :
أدر7تي   فرانشسك   م ر7   السيدة 

أم  قدره 2.222 درهم.
بولي قسوم أم  قدره 4.222 درهم.

 4.222 قدره  أم   قسوم  يوكو 
درهم.
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أ لك م2  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كله  للشركة.

السيدة  الشركة  يسير   : التسيير 

ب  الق طنة  أدر7تي  فرانشسك   م ر7  

2، زنقة تودغة، شقة رقم 9، بكدال، 

مزدادة  الجنسية،  إيط لية  الرب ط، 

الح ملة   1981 نوفمبر   11 أت ر7خ 

.A262843L : لبط قة التسجي2 رقم

أ لسج2  الق نوةني  اإليداع  تم 

التج ر7ة  املحكمة  لدى  التج ري 

أ لسج2  مسجلة  الشركة  أ لرب ط، 

التج ري أ لرب ط تحت رقم 159249.

155 P

S 2 A Z
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر7ك واحد

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 

تأسيس شركة  تم   ،2222 م رس   9

واحد  بشر7ك  املسؤولية  محدودة 

ذات املواصف ت الت لية :

S 2 A Z SARL AU : التسمية

زنقة جب2 مو�شى   : املقر التج ري 

بكدال   12 رقم  شقة   22 عم رة 

الرب ط.

الهدف التج ري :

بعم ل البن ء واألشغ ل املختلفة.

بشغ ل التطهير والصرف الصحي.

 122.222 في  محدد   : الربسم ل 

حصة  1222 إلى  مقسم   درهم 

كم  يلي :

الرحم ن  عبد  موالي  السيد 

العمراني 1222 حصة.

املدة : 99 سنة من ت ر7خ تأسيسه .

عبد  موالي  السيد   : التسيير 

الرحم ن العمراني.

املحكمة   : الق نوني  اإليداع 

الرقم  تحت  للرب ط  التج ر7ة 

123275 سج2 تج ري رقم 158967 

أت ر7خ 24 م رس 2222.

156 P

GREEN STEAM CAR WASH
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
بشر7ك واحد

الربسم ل االجتم عي : 12.222 درهم
املقر : ش رع األأط ل شقة 4 بكدال

الرب ط
أقرار من الشر7ك الواحد أت ر7خ 

22 م رس 2222، تقرر م  يلي :
للشركة  املسبقة  التصفية 

املذكورة بعاله.
تعيين السيد محمد عثم ن حسين 
 K0404375 شيواي جواز سفره رقم

كمصفي للشركة بعاله.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   2222 بأر27   6 أ لرب ط أت ر7خ 
رقم  تج ري  سج2   123558 رقم 

.133425
157 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu Agadir GUELMIM

Tél : 05 28 77 18 63 

شركة موصليحات
ش م م

إنش ء شركة ذات مسؤولية محدودة  
شر7ك وحيد

اسم التج ري : شركة موصليح ت.
زنقة  العلي   تيرت  حي   : العنوان 

دمن ت ألوك د رقم 22 كلميم.
: مق ول بشغ ل مختلفة بو  امله م 

البن ء.
ربسم ل الشركة : 822.222 درهم 

مقسم على الشك2 الت لي :
 1222 مصطفى  مصلح  السيد 

حصة 822 درهم للحصة.
التسيير : السيد مصلح مصطفى.

لدى  األس �شي  الق نون  إيداع  تم 
االأتدائية  أ ملحكمة  الربط  كت أة 
تحت   2222 م رس   25 كلميم أت ر7خ 
التج ري  والسج2   2022/138 رقم 

تحت رقم 4279.
158 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu Agadir GUELMIM

Tél : 05 28 77 18 63 

شركة ميكسبراود
ش م م

إنش ء شركة ذات مسؤولية محدودة  
شر7ك وحيد

اسم التج ري : شركة ميكسبراود.

العنوان : دوار البرج ف سك كلميم.

امله م : اإلنت ج السمعي البصري.

ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 

مقسم على الشك2 الت لي :

 1222 الديم ني مصطفى  السيد 

حصة 122 درهم للحصة.

الديم ني  السيد   : التسيير 

مصطفى.

لدى  األس �شي  الق نون  إيداع  تم 

االأتدائية  أ ملحكمة  الربط  كت أة 

تحت   2222 م رس   25 كلميم أت ر7خ 
التج ري  والسج2   2022/139 رقم 

تحت رقم 4285.

159 P

SYZ FRAME
SARL AU

السج2 التج ري 119483
تحو27 املقر االجتم عي

االستثن ئي  الع م  الجمع  خالل 

أت ر7خ الشركة  أمقر  انعقد   الذي 

الشر7كة  قررت   2221 يونيو   14

 SYZ FRAME SARL الوحيدة لشركة

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ربسم له   الوحيد،  الشر7ك  ذات 

 : االجتم عي  ومقره   درهم.   1.522

 B/32 ش رع ف ل ولد عمير وش رع بهت

حي بكدال، الرب ط.

تحو27 املقر االجتم عي من املقر 

الك ئن ب ش رع ف ل ولد عمير وش رع 

بهت B/32 حي بكدال، الرب ط.

إلى العنوان الجديد : 18 زنقة عمر 

 16 رقم  مكتب   B ألوك  الع ص  أن 

القنيطرة.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
تحت رقم   2221 ديسمبر   27 أت ر7خ 

.122829
160 P

فالي نكوس
FALI NEGOCE
تأسيس شركة

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أ لدار 
تم   2222 يوليو   23 أت ر7خ  البير ء 

تأسيس شركة أ ملواصف ت الت لية :
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشر7ك الوحيد.
التسمية : ف لي نكوس.

اللة  ش رع   61  : االجتم عي  املقر 
الي قوت زاو7ة مصطفى املع ني رقم 

16 الط أق 4 الدار البير ء.
الهدف االجتم عي : التج رة.

ف طمة  الحسوني   : التسيير 
الزهراء.

درهم   122.222  : الربسم ل 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 
الوحيد  الشر7ك  إلى  مسندة  درهم 

الحسوني ف طمة الزهراء.
املدة : 99 سنة.

كت أة  لدة  الق نوني  اإليداع  تم 
أ لدار  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
 2222 بغسطس   12 أت ر7خ  البير ء 

تحت رقم 742412.
التج ري  أ لسج2  التسجي2  تم 

تحت رقم 468629.
161 P

MISTRAL TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة

يبلغ ربسم له  : 2.222.222 درهم
املقر االجتم عي : 15، ش رع األأط ل

رقم 4، بكدال، الرب ط
السج2 التج ري أ لرب ط

رقم 155553
ز7 دة الربسم ل االجتم عي

أت ر7خ مداوالت   أمقت�شى 
الجمعية  قررت   ،2222 فبراير   16

الع مة غير الع دية :
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ز7 دة الربسم ل االجتم عي للشركة 
درهم محرر   1.222.222 نقدا أمبلغ 
درهم   822.222 من  لينتق2  أ لربع، 

إلى 2.222.222 درهم.
الجديد  التوزيع  يصبح  وب لت لي 

للربسم ل :
 5.222  : الف تحي  نبي2  السيد 

حصة اجتم عية.
 5.222  : الدح يم  املهدي  السيد 

حصة اجتم عية.
 5.222  : اجم يلي  ح تم  السيد 

حصة اجتم عية.
 : العيم ني  بكرم  محمد  السيد 

5.222 حصة اجتم عية.
حصة   22.222  : املجموع 

اجتم عية.
النظ م  من   6 امل دة  تتميم 
األس �شي املتعلقة أ لحصص وتغيير 
امل دة 7 من النظ م األس �شي املتعلقة 

أ لربسم ل االجتم عي.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط 
رقم  تحت   ،2222 م رس   23 في 

.123126
من بج2 التلخيص والنشر

التسيير

162 P

عقد تسيير حر لألصل التجاري
املوقع  العرفي  العقد  أمقت�شى 
 2222 بأر27   8 أت ر7خ  أ لصو7رة 
2222 ق م  11 بأر27  واملسج2 أت ر7خ 
الح م2  الط هر،  اوش هد  السيد 
 N94 لبط قة التعر7ف الوطنية رقم 
األص2  لجميع  الحر  التسيير  أمنح 
التج ري رقم 36 أ ملحكمة االأتدائية 
العط ر7ن  أزنقة  الك ئن  أ لصو7رة 
عز7ز  السيد  إلى  الصو7رة   39 رقم 
إأراهيم  أن  محمد  اأن  أومحند 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
وذلك ملدة عشرون   N335868 رقم 
ف تح  من  تبتدئ  شهرا)   22( شهرا 
م ي 2222 إلى 31 ديسمبر 2223 غير 

ق ألة للتجديد التلق ئي.
للخالصة واإلشه ر

163 P

UP-DEVELOP
شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسم له  : 122.222 درهم  

املقر اإلجتم عي : عم رة 32 شقة 8 
زنقة موالي بحمد لوكيلي، حس ن 

الرب ط
السج2 التج ري رقم 146487 - 

الرب ط
ح2 مسبق للشركة 

الع م  الجمع  ملحرر  تبع    -  1
أت ر7خ 14 م رس 2222، قررالشر7ك 
الوحيد لشركة UP-DEVELOP م  يلي : 
للشركة  املسبق  أ لح2  العم2 
من  وإح لته  للتصفية الحبية اأتداء 

هذا اليوم.
تعيين السيد زكر7 ء أيروتي، مغربي 
الجنسية، مزداد ب دخيسة مكن س، 
ق طن   ،1987 ين ير  ف تح  أت ر7خ 
 151 رقم  الخ مس  محمد   بش رع 
ح م2  طنجة،   25 الشقة   5 الط أق 
رقم  للتعر7ف  الوطنية  للبط قة 
تطبيق   كلف  كمصفي   ،K408861

للق نون أتصفية الشركة.
أ ملقر  التصفية  مقر  تحديد 

اإلجتم عي لشركة.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 
2222، تحت  4 بأر27  أ لرب ط أت ر7خ 

رقم 123487.
أتعدي2  التصر7ح  وضع   -  3
السج2 التج ري أكت أة الربط لدى 
أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة   املحكمة 
2392 من  2222، تحت رقم  4 بأر27 

السج2 الترتيبي.
من بج2 النشر واإلشه ر 

املصفي

164 P

STE LM BUSINESS
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 Siège social : IM 30 APT 8 RUE
 MOULAY AHMED LOUKILI

HASSAN, RABAT
تأسيس

أموجب شروط اتف ق خ ص بأرم 
أ لرب ط تم تأسيس النظ م األس �شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
أ لشر7ك الوحيد أ لخص ئص الت لية :

 STE LM BUSINESS  : التسمية 
.SARL AU

املدة : 99 سنة اأتداء من تسجي2 
الشركة في السج2 التج ري.

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة أ لشر7ك الوحيد.
بجهزة  وبيع  شراء   : الغرض 

الكمبيوتر.
 املقر االجتم عي : عم رة 32 شقة 8 
حس ن،  ش رع موالي احمد لوكيلي، 

الرب ط.
درهم   122.222  : امل ل  الربس 
 122 1222 حصة أقيمة  مقسمة إلى 
أ لك م2  مدفوعة  منه   لك2  درهم 
أ لشر7ك الوحيد السيد بمين مصلوحي.
مصلوحي  بمين  السيد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.
اإليداع الق نوني : أ ملحكمة التج ر7ة 

الرب ط السج2 التج ري 159373.
165 P

IZIL’ ART
SARL AU

السج2 التج ري 137229 الرب ط
ح2 مسبق للشركة

 IZIL’ قرر الشر7ك الوحيد لشركة
ART SARL AU شركة ذات مسؤولية 
درهم ،   12.222 ربسم له   محدودة، 
املوحدين  زنقة   : االجتم عي  مقره  
حس ن،   ،8 رقم  وزنقة غيش مح2 
الغير  الع م  الجمع  خالل  الرب ط 
الشركة  أمقر  انعقد  الذي  الع دي 

أت ر7خ 28 م رس 2222.
1 - الح2 املسبق للشركة.

الح م2  تعيين سع د لهموز،   -  2
 V87224 رقم  الوطنية  للبط قة 

مصفي للشركة.
3 - تعيين مقر التصفية االجتم عي 
مح2  أزنقة املوحدين وزنقة غيش، 

رقم 8، حس ن، الرب ط.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   2222 بأر27   12 أت ر7خ 

.123752
166 P

STE APIMO SERVICE
SARL AU

Au Capital de 100.000 DHS
 Siège Social : 15 AVENUE AL

ABRAL APT N°4 AGDAL, RABAT
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
االستثن ئي أت ر7خ 32 م رس 2222 تم 

االتف ق على م  يلي :
التج ر7ة  العالمة  استحداث 
وإرف قه    Domiciliation Rabat
من اآلن   APIMO SERVICE بشركة 
العالمة  هذه  ستظهر  فص عدا، 
التج ر7ة مع اسم الشركة في جميع 
الفواتير  بو  الخط أ ت  بو  السندات 
اإلعالنية بو غيره  من املستندات التي 

تصدره  الشركة.
الق نون  من   2 الفص2  تعدي2 

األس �شي للشركة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة أ لرب ط أت ر7خ 11 بأر27 2222 

تحت رقم 123685.
السج2 التج ري رقم : 94951.

167 P

شركة ورداس
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر7ك واحد
رقم 324 مكرر، ش رع أين الو7دان،  

حي األندلس - تيفلت
إعالن عن تأسيس

أت ر7خ 15 م رس 2222، تم تأسيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة بشر7ك 

واحد وذات املواصف ت الت لية : 
التسمية    :  ورداس.

الهدف االجتم عي  :  تحو27 بموال.  
324 مكرر،  املقر االجتم عي : رقم 
  - األندلس  حي  الو7دان،  أين  ش رع 

تيفلت.
99 سنة اأتداء من ت ر7خ    : املدة  

اإلنج ز النه ئي. 
 122.222  : االجتم عي  الربسم ل 
من  سهم   1222 ل  مقسمة  درهم 
الشر7ك  لف ئدة   درهم للسهم    122

الوحيد مع د اكر7طيط.
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التسيير : تسيير الشركة من طرف 

مع د اكر7طيط  ملدة زمنية غير محددة.

تم اإليداع الق نوني أكت أة الربط 

أ ملحكمة االأتدائية ب تيفلت، أت ر7خ 

23 م رس 2222  تحت رقم 373  وتم 

التج ري  أ لسج2  الشركة  تسج2 

أتفلت تحت رقم 1221.

168 P

لوفروي
LEFROY 

رقم 32 ، تجزئة األحب س، خ رج أ ب 

سبتة  - سال

تفو7ت حصص اجتم عية
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

22 فبراير  غير الع دي املنعقد أت ر7خ 

لشركة  االجتم عي  أ ملقر   ،2222

LEFROY »،  شركة ذات  لوفروي  » 

الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

درهم    122.222 ربسم له    الوحيد، 

 ،32 رقم  الك ئن  االجتم عي  ومقره  

 - خ رج أ ب سبتة  تجزئة األحب س، 

سال تم م  يلي :

االستق لة  على  املص دقة   -  1

الشركة  من  النه ئي  واالنسح ب 

ك كة  املسمى  للشر7ك  املذكورة 

الزهرة واملص دقة على تفو7ت جميع 

عدده   الب لغ  االجتم عية  حصصه  

1222 حصة اجتم عية من فئة 122  

درهم للحصة لف ئدة السيد أوتلوت 

 1222 يملك  بصبح  الذي  حمزة، 

122 درهم  حصة اجتم عية من فئة 

للحصة .

أوتلوت حمزة  السيد  تعيين   -  2

غير  ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.

املص دقة على تعدي2 فصول   -  3

الق نون األس �شي للشركة.

تم اإليداع الق نوني أكت أة الربط 

لدى املحكمة االأتدائية بسال، أت ر7خ 

6 بأر27 2222 تحت رقم 38662.

169 P

شركة امفالحا بناء
 MFALHA CONSTRUCTION
رقم 5 زنقة الح جة ميرة  حي األم2

قر7ة بوالد مو�شى- سال

 تفو7ت حصص اجتم عية
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

نونبر   3 أت ر7خ  املنعقد  الع دي  غير 

لشركة  االجتم عي  أ ملقر   ،2221

امف لح  أن ء،  شركة ذات املسؤولية 

122.222  درهم  املحدودة ربسم له   
ومقره  االجتم عي الك ئن رقم 5 زنقة 

قر7ة بوالد   - حي األم2  الح جة ميرة  

مو�شى- سال  تم م  يلي :

املص دقة على تفو7ت جميع   -  1

واالنسح ب  االجتم عية  الحصص 

النه ئي من الشركة املذكورة للشرك ء 

اآلتية بسم ءهم :        

 87 الكر7م  عبد  لباليني  السيد 

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة ؛

حصة   87 سعيد  لباليني  السيد 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة ؛

 87 الصمد  عبد  لباليني  السيد   

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة ؛

السيدة لباليني دنية 43 حصة من 

فئة 122 درهم للحصة الواحدة ؛

السيدة لباليني هند 43 حصة من 

فئة 122 درهم للحصة الواحدة ؛

السيدة الف همي فتيحة 66 حصة 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

حصة   413 عدده   والب لغ 

اجتم عية من فئة 122 درهم  للحصة 

الذي  لباليني محمد،  السيد  لف ئدة 

1222 حصة اجتم عية  بصبح يملك 

من فئة 122 درهم للحصة.

محمد  لباليني  السيد  تعيين   -  2

مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير محدودة.

3 - تغيير الشك2 الق نوني للشركة 

املسؤولية  ذات  شركة  إلى  املذكورة 

املحدودة ذات الشر7ك الوحيد.
املص دقة على تعدي2 فصول   -  4

الق نون األس �شي للشركة.

تم اإليداع الق نوني أكت أة الربط 

لدى املحكمة االأتدائية بسال، أت ر7خ 

5 بأر27 تحت رقم 38661.
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STE CONFORT & LUX TOUR
SARL AU 

  تكو7ن شركة محدودة املسؤولية
أ لرب ط    مؤرخ  محرر  أمقت�شى 

القوانين  وضع  تم   2222 بأر27   12

األس سية لشركة محدودة  املسؤولية  

ذات املميزات الت لية :
أدون  السي رات  كراء   : الهدف 

س ئق.
املقر :  ش رع الحسن الث ني، زنقة 
التج ري  املركز  السو�شي،  املخت ر 

السالم املح2 رقم 4 الرب ط.

من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تكو7ن الشركة.
ربس امل ل : حدد ربس امل ل أم  قدره 

 1222 على  مقسم  درهم،   122.222

للواحدة،  درهم   122 أنسبة  حصة 

ودفعت في الصندوق االجتم عي للشركة.

األرب ح : تؤخذ 5 في امل ئة من األرب ح 

الص فية للتأسيس االحتي طي. 

الحصص :

  1222 شم�شي  حسن  السيد 

حصة ؛

املجموع 1222 حصة.

تدار الشركة من طرف    : التسيير 

السيد لبني مخليفي ملدة غير محدودة.

أكت أة  تم   : الق نوني  لإليداع 

أ لرب ط   الربط أ ملحكمة التج ر7ة  

تحت رقم السج2 التج ري 159341.
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 FRL AUDIT SERVICES
SAS AU

 شركة مس همة مبسطة 

مع مس هم واحد 

يقدر ربسم له  ب : 52.222 درهم

املقر االجتم عي : ش رع بتين ، مركز 

محج الر7 ض، الط أق الخ مس، 

مبنى رقم 7 و8 حي الر7 ض، الرب ط

في  مؤرخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

في  ومسج2   2222 م رس   16 

تم تأسيس شركة   ،2222 م رس   17

تحم2 الخص ئص الت لية :

 FRL AUDIT  : التسمية 

.SERVICES SAS à Associe Unique

الصفة الق نونية : شركة مس همة 

مبسطة مع مس هم واحد.

الهدف االجتم عي : خبير مح سب.
ربس امل ل : 52.222 درهم مقسمة 

درهم   122 فئة  من  سهم   522 إلى 

للسهم الواحد.

ت ر7خ  من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيله  في السج2 التج ري للشرك ت.

بكتوبر  ف تح  من   : امل لية  السنة 

وك ستثن ء  سبتمبر،   32 في  وتنتهي 

ستبدب السنة امل لية األولى من ت ر7خ 
تسجي2 الشركة في السج2 التج ري 

للشرك ت وتنتهي في 32 سبتمبر 2222.

املقر االجتم عي : ش رع بتين ، مركز 

الخ مس،  الط أق  الر7 ض،  محج 

مبنى رقم 7 و8 حي الر7 ض، الرب ط.

انص ف  السيدة   : التسيير 

الح ملة لبط قة التعر7ف  هيطوف، 

كرئيسة   G263981 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

لتكو7ن   %5 تؤخذ   : توزيع األرب ح 

صندوق االحتي طي الق نوني، و7مكن 

توزيع الرصيد املتبقي أين الشرك ء بو 

تحو7له إلى حس ب احتي طي خ ص.

تم اإليداع الق نوني أكت أة الربط 

أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة   أ ملحكمة 

 123566 رقم  تحت   2222 بأر27   7

.(RC N°159285(
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STE AMFE TRAV
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسم له  : 122.222 درهم

املقر االجتم عي : الرقم 16، حي 

عي دة، سيدي ق سم

طبق  لعقد خ ص أت ر7خ 22 م رس 

2222 للجمع الغير الع دي.
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املسير األول واملسير الث ني لشركة 

STE AMFE ش.م.م أربسم ل يقدر ب 

عي دة  أحي  مقره   درهم،   122.222

الرقم 16، سيدي ق سم قرر م  يلي :

استق لة املسير األول العالم بمين 

من  فدوى  أنمو�شى  الث ني  واملسير 

تسيير شركة AMFE TRAV ش.م.م.

 STE AMFE تصفية نه ئية لشركة

TRAV ش.م.م.

حدد أحي عي دة   : التصفية  مقر 

الرقم 16، سيدي ق سم.

اإليداع الق نوني : لقد تم أ ملحكمة 

االأتدائية بسيدي ق سم يوم 12 بأر27 

رقم   186/2022 رقم  تحت   2222

السج2 التج ري 27953.
من بج2 النسخ والبي ن
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STE FREESERV

ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

ربسم له  : 122.222 درهم  

املقر اإلجتم عي : الرقم 1223 كراج 1، 

حي الر7 ض، سيدي ق سم

جرت  التي  املداولة  أمقت�شى 

فإن الجمع   2222 م رس   18 أت ر7خ 

 STE FREESERV االستثن ئي لشركة 

SARL قرر م  يلي : 

بسهم  ملكية  نق2  على  املوافقة 

من قب2 السيدة خربو ف طمة الزهراء 

التي أ عت 522 سهم لص لح السيدة 

وبذلك  وافقت  التي  رج ء  لفر7رات 

بصبحت لفر7رات رج ء تمتلك جميع 

.STE FREESERV بسهم شركة

لشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 

 SARL إلى SARL من STE FREESERV

.AU

»تحو27  آخر  نش ط  إض فة 

إلى النش ط القديم بشغ ل  األموال» 

مختلفة بو البن ء وتقديم الخدم ت.

تحديث الق نون األس �شي.

تم  لقد   : الق نوني  اإليداع  تم 

أ ملحكمة االأتدائية بسيدي ق سم يوم 

11 بأر27 2222 تحت رقم 184/2022 

رقم السج2 التج ري 28699.
من بج2 النسخ والبي ن
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AW DESIGN
RC : 135925

املنعقد  العرفي  العقد  أمقت�شى 

2222 قرر الشر7ك  29 م رس  أت ر7خ 

الوحيد للشركة م  يلي :

تفو7ت الحصص :

ق م السيد وائ2 الرشيدي أتفو7ت 

1222 حصة التي يمتلكه  في الشركة 

إلى السيد سيدي محمد الدري�شي.

استق لة وتعيين مسير :

الرشيدي  وائ2  السيد  ق م 

أ الستق لة من منصبه كمسير للشركة 

محمد  سيدي  السيد  تعيين  وتم 

الدري�شي كمسير للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة أ لرب ط أت ر7خ 12 بأر27 2222 

تحت رقم 123727.
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COOPER TENSIFT
تدقيق غرض الشركة أ لنسبة 

للشراء، الحي زة والتوزيع أ لجملة 
لألدو7ة للصيدلي ت ولالحتي طي من 

األدو7ة للمصح ت
حذف مفهوم البيع أ لجملة

الز7 دة في رسم ل الشركة نري  
مع مم رسة الحق التفريلي في 

االكتت ب
تعديالت نظ مية تالزمية

الع دية  غير  الع مة  الجمعية  إن 

للشركة   2222 ين ير   19 املنعقدة في 

 COOPER TENSIFT الح ملة لتسمية

مقره   الك ئن  مس همة،  شركة 

الصن عي  الحي  )املن رة)  أمراكش 

سيدي غ نم، جزبة رقم 382 )السج2 

التج ري مراكش 36625) قد قررت :

الشركة  غرض  محرر  تدقيق 
مقتري ت  أموجب  النظ مي 
لنظ م  املحدث   17.24 الق نون رقم 
للشراء،  أ لنسبة  والصيدلية  الدواء 
لألدو7ة  أ لجملة  والتوزيع  الحي زة 
األدو7ة  للصيدلي ت ولالحتي طي من 
»البيع  وحذف مفهوم  في املصح ت، 
والتعدي2 التالزمي للفص2  أ لجملة» 

الث لث من النظ م األس �شي.
الشركة  رسم ل  في  الز7 دة 
من  لرفعه  درهم   4.222.222 أمبلغ 
 12.222.222 إلى  درهم   6.222.222
 42.222 إحداث  طر7ق  عن  درهم 
سهم أ لتك فؤ ذات 122 درهم كقيمة 
قيمته   وتدفع  تكتتب نري   إسمية، 
مم رسة  مع  االكتت ب  عند  ك ملة 

الحق التفريلي في االكتت ب.
تعدي2 الفصلين 6 و39 من النظ م 
األس �شي نتيجة لذلك، تحت الشرط 
املوقف ملع ينة اإلنج ز النه ئي للز7 دة 

في الرسم ل.
ع ين مجلس اإلدارة خالل اجتم عه 
اإلنج ز   ،2222 م رس   7 أت ر7خ 
النه ئي للز7 دة في رسم ل الشركة إلى 
تعدي2  وكذا  درهم   12.222.222

الفصلين 6 و39 من النظ م األس �شي.
تم القي م أ إليداع الق نوني أكت أة 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 
ملراكش أت ر7خ 31 م رس 2222 تحت 

رقم 134422.
مجلس اإلدارة
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UNIFONCIERE
الز7 دة في الرسم ل من 122.222 

درهم إلى 52.222.222 درهم
تعديالت نظ مية تالزمية

الع دية  غير  الع مة  الجمعية  إن 
 2222 فبراير   18 املنعقدة في   للشرك ء 
لتسمية  الح ملة  للشركة 
UNIFONCIERE شركة ذات مسؤولية 
درهم،   122.222 رسم له   محدودة 
الك ئن مقره  أ لرب ط )السوي�شي) 571 
ش رع محمد الس دس، عم رة م تيس، 
)السج2  األول  الط أق  »ب»  أن ية 

التج ري الرب ط 135577) قد :

قررت الز7 دة في رسم ل الشركة 
من 122.222 درهم إلى 52.222.222 
 499.222 إصدار  طر7ق  عن  درهم 
ذات  أ لتك فؤ  جديدة  شركة  حصة 
للحصة  إسمية  كقيمة  درهم   122
عدد  مع  تن سب   تكتتب  الواحدة، 
وتدفع  للشرك ء  اململوكة  الحصص 

قيمته  ك ملة عند االكتت ب.
والنه ئي  الفوري  اإلنج ز  ع ينت 

للز7 دة في الرسم ل.
6 و7 من  عدلت تالزمي  الفصلين 
س نحة  وألسب ب  األس �شي  النظ م 
النظ م  من  و32  األول  الفصلين 

األس �شي.
تم القي م أ إليداع الق نوني أكت أة 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   2222 بأر27   4 أت ر7خ  للرب ط 

رقم 123467.
املدأر
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ديوان األست ذ احمد لحري�شي

موثق
زاو7ة ش رع عبد املومن وش رع بنوال، الدار البير ء

 BUREAU D’ETUDE
 TECHNIQUE ET METRE

BEN YAHIA
BETB

تصحيح عنوان املقر االجتم عي
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
أ لدار  عرفي  بعقد  ع دي  الغير 
قرر   2218 بأر27   5 أت ر7خ  البير ء 
»مكتب  لشركة  الوحيد  الشر7ك 
أن  والقي س  التقنية  الدراس ت 
بشر7ك  ش.ذ.م.م  ب.د.ت.ب  يحيى» 
درهم   2.522.222 ربسم له   وحيد 
 ،6 ومقره  االجتم عي أ لدار البير ء 
زنقة داوود الداهري، املع ر7ف، لقد 

قرر م  يلي : 
االجتم عي  املقر  عنوان  تصحيح 
للشركة الذي بصبح ك لت لي : 17 زنقة 

محمد أ هي النخي2، الدار البير ء.
فصول  تعدي2  تم  اثره  وعلى 

الق نون األس �شي.
تحديث ق نون بس �شي جديد.
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أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
أت ر7خ  البير ء  أ لدار   التج ر7ة 

12 م ي 2218 تحت رقم 665927.
للخالصة واإلش رة

األست ذ احمد الحري�شي
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مايك كونصبت
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

ربسم له  : 12.222 درهم
املقر االجتم عي : 32 ملتقى ش رع 
زرهون وش رع والد فرج، سوي�شي، 

الرب ط
أت ر7خ  عرفي  عقد   أمقت�شى 
الشر7ك  ق م   2221 سبتمبر   22

الوحيد للشركة أم  يلي :
املوافقة على استق لة السيد   -  1
كمسير  منصبه  من  أوحميدي  نوح 

للشركة.
تعيين السيد نوح أوحميدي   -  2
في منصب مصفي الحس أ ت وتحديد 

التزام ته وصالحي ته.
 : الحس أ ت  تصفية  مقر   -  3 
ملتقى ش رع زرهون وش رع والد   32

فرج، سوي�شي، الرب ط.
4 - ح2 الشركة وتصفيته  مبكرا.

تم وضع وث ئق أ ملحكمة التج ر7ة 
تحت   2222 م رس   2 يوم   أ لرب ط 

رقم 112497.
من بج2 النشر واإلخالص

مسير الشركة
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MRSMIX
 SARL AU

 تأسيس شركة
.MRSMIX SARL AU : اسم الشركة
الهدف االجتم عي : مق ول عق ري.
املسيرة   5 بم2   : االجتم عي  املقر 
رقم 669، الط أق األول، حي يعقوب 

املنصور، الرب ط.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
1222 حصة لحجوجي مع د  مقسمة 
من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

التسيير : لحجوجي مع د.
 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

.159425
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 MEGALOPOL CENTER
PRIVE
 SARL 

ربسم له  : 122.222 درهم
املقر االجتم عي : عم رة 1 زنقة 

الصو7رة شقة 3 الط أق االول أط نة 
سال

أت ر7خ   عرفي  عقد  أمقت�شى 
بعض  تغيير  تم   ،2222 فبراير   24
على  ليصبح  الشركة  خص ئص 

الشك2 الت لي :
1 - تفو7ت الحصص االجتم عية: 
فوت السيد عبد الرحم ن اأراهيمي 
جميع حصصه االجتم عية واملمثلة 
حصة لسيد سيدي محمد   522 في 

محسين.
 122.222 الشركة  ربسم ل   -  2

درهم وزعة ك لت لي :
حصة   522 السيد سهي2 ش كر 

أقيمة 122 درهم للحصة ؛
السيد سيدي محمد محسين 522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة.
من   7  6- الفصول   تغيير   -  3

الق نون االس �شي للشركة.
االس �شي  الق نون  تحيين   -  4

للشركة.
أ لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 
بسال  االأتدائية  للمحكمة  التج ري 
أت ر7خ 6 بأر27 2222 تحت رقم 38665.
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 BLOOMTEC ENGINEERING
شركة محدودة املسؤولية 
ربسم له  : 122.222 درهم

مقر الشركة : محج األأط ل، رقم 15، 
الشقة رقم 4، بكدال، الرب ط

س.ت الرب ط : 122743
ت.ج : 22729269
تصفية الشركة

الع دي  غير  الع م  الجمع  ق م 
املنعقد في 28 ديسمبر 2221، أم  يلي :
ك2  بنجز  املصفي  أأن  اإلشه د 
وبداء  املوجودات  تحقيق  عملي ت 

املطلوب ت.

وب لت لي، تم منح اإلأراء عن تسيير 

املصفي وانته ء وك لته.

مع ينة قف2 تصفية الشركة التي 

من  تنتهي شخصيته  املعنو7ة اأتداء 

هذا اليوم.

إن جميع الصالحي ت والتخصيص ت 

الواسعة املدى تخول للمصفي، حسب 

للشركة،  األس �شي  والنظ م  الق نون 

القي م أتصفية هذه األخيرة.

تم إنج ز اإليداع الق نوني أكت أة 

أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

في 3 م رس 2222 تحت رقم 122539.
عن إعالن

املصفي
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VODINIT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر7ك واحد

أن ء على عقد عرفي بعلن الق نون 

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

بشر7ك واحد ذات املميزات الت لية :

 «VODINIT SARL AU«  : اإلسم 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشر7ك واحد.
تطو7ر وتسو7ق حلول   : املوضوع 

تكنولوجي  املعلوم ت.

بجهزة  وتشغي2  وإنت ج  تصميم 

الكمبيوتر واملنتج ت اإللكترونية.

شراء وبيع األجهزة اإللكترونية.

طيب  ش رع   1  : االجتم عي  املقر 

أوصير شقة 26 بكدال الرب ط.

من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
الربسم ل : 122.222 درهم مكون 

واحدة  ك2  قيمة  حصة   1.222 من 

منه  122 درهم.

تسيير الشركة وإدارته    : التسيير 

تحت تصرف السيد أدر الدين كر7مي 

للشركة  األس �شي  للق نون  طبق  

الك ملة وذلك ملدة غير  مع السلطة 

محدودة.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31  ديسمبر.

الق نوني  اإليداع  بنجز   : اإليداع 

أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط أت ر7خ 12 
التج ري  تحت السج2   2222 بأر27 

رقم 159415.

183 P

SOCIETE QUIET RENT
SARL

ربسم له  122.222 درهم

مقره  االجتم عي : رقم 347 ألوك 

حي السالم سال

السج2 التج ري رقم 35619

استق لة مسير وتعيين مسير جديد
أمقت�شى الجمع الع م غير الع دي 

املنعقد أت ر7خ 4 بأر27 2222 تقرر م  

يلي :

الصوفي  سفي ن  السيد  تعيين 

السيد  عوض  للشركة  جديد  مسير 

عبد الرحيم أوملعروف ذلك ملدة غير 

محدودة.

تحديث الق نون الداخلي للشركة.

رقم  تحت  الق نوني  اإليداع  تم 

لدى   2222 بأر27   12 أت ر7خ   25252

املحكمة االأتدائية بسال.

184 P

TPF PYRAMIDE INGENIERIE
SARL

حرور7   املوقع  العقد  أموجب 

أت ر7خ 18 فبراير 2222، قرر الشر7ك 

 TPF PYRAMIDE« الوحيد للشركة 

INGENIERIE SARL» أتجديد تسيير 

ح م2  أيبوني  مروان  للسيد  اإلدارة 

 AD64286 رقم  الوطنية  للبط قة 

ملدة 3 سنوات ونصف.

الخ ص  التصر7ح  وضع  تم 

املحكمة  أكت أة  املتخذة  أ لتغييرات 

 2222 اأر27   6 التج ر7ة أ لرب ط يوم 

وتحو27   123534 الرقم  تحت 

السج2 التج ري تحت رقم 2437.

185 P
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MAROC VAX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شر7ك وحيد
ربسم له  44.522.222 درهم

املقر االجتم عي : 17 ش رع صومعة 
حس ن الرب ط

رقم التقييدي في السج2 التج ري 
151355 أ لرب ط

تغيير املسير اإلداري، تحو27 املقر 
االجتم عي ومراجعة النظ م األس �شي
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 32 سبتمبر 2221 تم إقرار 

م  يلي :
استق لة السيد سمير مشهور من 
مهمة املسير وإعط ئه إأراء ذمة ك ملة 

ودون تحفظ.
غير  ملدة  للشركة  كمسير  تعيين 
السيد املصطفى واحدي،   : محدودة 
رقم  الوطنية  للبط قة  الح م2 

 .V46869
من  االجتم عي  املقر  تحو27 
ش رع   17 الرقم   : الح لي  العنوان 
العنوان  إلى  الرب ط  صومعة حس ن 
يوسف  موالي  ش رع   63  : الجديد 
الدار   13 الرقم  الث ني  الط أق 

البير ء.
مراجعة النظ م األس �شي للشركة 
واعتم د النظ م األس �شي الجديد في 

مجمله.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   14 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 122922.
186 P

اجنص سيتي سبو اموا 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك واحد
ربسم له  82.222 درهم.

العنوان : الوف  21 رقم 1229 
الط أق السفلي – القنيطرة
السج2 التج ري : 64795

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تأسيس  تم   10/03/2022 أت ر7خ 

شركة ذات الخص ئص الت لية :

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر7ك واحد.

اسم الشركة : اجنص سيتي سبو 

اموا.

الشر7ك : السيد ي سين الفوطي.

مكتب   : التج ري  النش ط 

وكراء  للبيع  العق ر7ة  االستش رات 

املمتلك ت.
 1229 رقم   21 الوف   العنوان: 

الط أق السفلي – القنيطرة.

املدة: 99 سنة اأتداء من تسجيليه  

أ لسج2 التج ري.
تحديد  تم   : الشركة  ربسم ل 

الربسم ل أمبلغ 82.222 درهم )م ئة 

مملوكة أ لك م2 للسيد  بلف درهم) 

 1222 ومقسمة الى  ي سين الفوطي، 

حصة أقيمة 82 درهم للحصة

تم تعيين السيد ي سين  التسيير: 

الوطنية  للبط قة  الح م2  الفوطي  
رقم G677481 والق طن في الوف  21 
رقم 1229 الط أق السفلي القنيطرة، 

مسير ق نوني للشركة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االأتدائية  أ ملحكمة  الق نوني 

 30/03/2022 أت ر7خ  أ لقنيطرة 

تحت رقم السج2 التج ري 92912
لإليداع والنشر التسيير

187 P

أوم برود
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك واحد
ربسم له  82.222 درهم.

العنوان : 31 زنقة م رتير عبد السالم 

أن محمد، مكتب رقم 2، ف لفلوري، 

إق مة ر7 ض الز7تون – القنيطرة.

السج2 التج ري : 64843

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تأسيس  تم   26/03/2022 أت ر7خ 

شركة ذات الخص ئص الت لية :

ذات  شركة  الق نونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر7ك واحد.

اسم الشركة : »بوم أرود».

الشر7ك : السيد بس مة امله ط.

النش ط التج ري : وك لة إعالن ت.
عبد  م رتير  زنقة   31  : العنوان 

 ،2 رقم  مكتب  محمد،  أن  السالم 

 – الز7تون  ر7 ض  إق مة  ف لفلوري، 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة اأتداء من تسجيله  

أ لسج2 التج ري.
تحديد  تم   : الشركة  ربسم ل 

درهم   82.222 أمبلغ  الربسم ل 

)ثم نون بلف درهم) مملوكة أ لك م2 

ومقسمة  امله ط،  بس مة  للسيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   822 الى 

للحصة.

تم تعيين السيد بس مة  التسيير: 

الوطنية  للبط قة  الح م2  امله ط 
والق طن في تجزئة   ZT248224 رقم 

العص م اق مة االيم ن رقم 133 شقة 

18 القنيطرة، مسير ق نوني للشركة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االأتدائية  أ ملحكمة  الق نوني 

 04/05/2022 أت ر7خ  أ لقنيطرة 

تحت رقم السج2 التج ري 92952
لإليداع والنشر التسيير

188 P

هيذر درايف أكاديمية
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك واحد
ربسم له  122.222درهم

العنوان : 31 زنقة م رتير عبد السالم 

أن محمد، مكتب رقم 2، ف لفلوري، 

إق مة ر7 ض الز7تون – القنيطرة

السج2 التج ري : 64863  

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تأسيس  تم   26/03/2022 أت ر7خ 

شركة ذات الخص ئص الت لية :

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر7ك واحد.

درايف  هيذر   : الشركة  اسم 

بك ديمية.

ايت  ف سكة  السيد   : الشر7ك 

لحسن.

استش رات   : التج ري  النش ط 

ادار7ة.

م رتير  زنقة   31  : العنوان 
رقم  مكتب  محمد،  أن  عبد السالم 
إق مة ر7 ض الز7تون  ف لفلوري،   ،2

– القنيطرة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيليه  أ لسج2 التج ري.
تحديد  تم   : الشركة  ربسم ل 
درهم   122.222 أمبلغ  الربسم ل 
أ لك م2  مملوكة  درهم)  بلف  )م ئة 
للسيد ف سكة ايت لحسن، ومقسمة 
درهم   122 أقيمة  حصة   1222 الى 

للحصة.
التسيير : تم تعيين السيد ف سكة 
للبط قة  الح م2  لحسن،  ايت 
والق طن   PB191742 رقم  الوطنية 
في القصبة الفوق نية فزواطة زاكورة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
االأتدائية  أ ملحكمة  الق نوني 
 05/04/2022 أت ر7خ  أ لقنيطرة 

تحت رقم السج2 التج ري 92962.
لإليداع والنشر التسيير

189 P

 DIGITAL ORGANIZATION
 OPEN SYSTEM YOUR

SUCCESS
Sigle : DOOSYS

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة مع 

مس هم واحد
RC : 131005

تحو27 مقر الشركة
غير  الع م  الجمع  أمقت�شى 
 DIGITAL« لشركة  الع دي 
 ORGANIZATION OPEN
 SYSTEM YOUR SUCCESS« Sigle
ش.م.م   : «DOOSYS« SARL AU
قرر   2222 املؤرخ أت ر7خ ف تح بأر27 

م  يلي :
تحو27 املقر االجتم عي : 

 1 زنقة تفراوت شقة رقم   4  : من 
الط أق األر�شي حس ن - الرب ط.

زاو7ة  زنقة عين بسردون،   6  : إلى 
56 ش رع عقبة، الط أق الث لث شقة 

رقم 8 بكدال الرب ط.
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الق نون  من   4 الفص2  تعدي2 
األس �شي للشركة.

الربط  أكت أة  اإليداع  تم  لقد 
تحت  أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة 
بأر27   8 أت ر7خ   123651 الرقم 
2222 رقم التقييد أ لسج2 التج ري 

.131225
190 P

 SOCIETE INVEST AND
GROW

SARL
ربسم له  : 122.222 درهم

االستثن ئي  الع م  الجمع  قرر 
فبراير   14 أت ر7خ  واملنعقد  للشركة، 

2222 التغييرات الت لية :
سعيد  السيد  عين   : التسيير 
اإلدري�شي، كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.
الع م على استق لة  وافق الجمع 

السيدة إحس ن كرب ز.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  وتم 
بأر27   6 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت 123624.
191 P

 GENERATION
INNOVATION

 22 أت ر7خ  عرفي  عقد  تحت 
شركة  تأسيس  تم   ،2222 فبراير 

أ ملواصف ت الت لية :
ش رع   49  : االجتم عي  املقر 
 3 بحمد أرك ت الط أق األر�شي رقم 

مع ر7ف، الدار البير ء.
االستش رات   : االجتم عي  الهدف 

اإلدار7ة.
الشك2 الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
التسيير : السيد ط رق حدي.

الربسم ل : 12.222 درهم.
املحكمة   : الق نوني  اإليداع 

التج ر7ة أ لدار البير ء.
السج2 التج ري : 539127.

قصد النشر واإلعالن

192 P

ECOWINDOW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ربسم له  12.222 درهم

املقر االجتم عي : عم رة 32 شقة 

8 زنقة موالي احمد لوكيلي حس ن 

الرب ط

السج2 التج ري رقم 143215

على محرر قرارات الشر7ك  أن ء 

 ،2221 بغسطس   24 الوحيد أت ر7خ 

تقرر م  يلي :

1 - تغيير غرض الشركة.

2 - تعدي2 وإع دة صي غة النظ م  

األس �شي للشركة.

إلتم م  الصالحي ت  إعط ء   -  3

اإلجراءات الق نونية.

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

رقم  تحت   2222 بأر27   7 أت ر7خ 

.123568
قصد النشر واإلعالن

193 P

 PRECISION 

CONSTRUCTION
SARL AU

سج2 تج ري رقم 538859

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر7ك وحيد

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

م رس   25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار 

األس �شي  الق نون  وضع  تم   ،2222

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

بشر7ك وحيد له  املميزات الت لية :

 PRECISION  : التسمية 

.CONSTRUCTION

الهدف : مق ول املب ني وغيره .
املقر االجتم عي : زنقة بأو عبد هللا 

نفيع إق مة أنعمر الط أق 4 شقة 12 

املع ر7ف الدار البير ء 21.

درهم مجزب   122.222  : الرسم ل 

درهم   122 أقيمة  حصة   1222 إلى 

للواحدة، قسمت ك لت لي :

السيد خولفة عبد الع لي الس كن 

الدار  اللهراو7ين  زهرة  بوالد  أدوار 

الوطنية  البط قة  الح م2  البير ء 
.H431942 رقم

التسيير : مسيرة من طرف خولفة 

عبد الع لي.

املدة : 99 سنة.

من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر.

للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 

أ لدار  لالستثم ر  الجهوي  أ ملركز 

البير ء.

194 P

الشركة املدنية العقارية لكريم
تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

أواسطة عقد عرفي مؤرخ في   -  1

اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7

الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 

العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 
درهم،   11.522 ربسم له   لكر7م»، 

 : البير ء  أ لدار  األس �شي  مقره  
ومسجلة  املع ني  زنقة مصطفى   31

رقم  تحت  التج ري  السج2  في 

12 حصص التي ك نت في   ،278.149

يوسف  السيد  بخيه  لف ئدة  حوزته 

تحر7ر  إع دة  تمت  وبذلك  أنجلون. 

نظ م الشركة.

1 - وتبع  للجمع الع م االستثن ئي 
قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 

 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 

السيد إسم عي2 أنجلون وذلك في 17 

ين ير 2221. وب لنسبة ل 12 حصص 

التي ك نت لديه فقد بسندت لورثته 

الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة املنجز 

أت ر7خ 22 ين ير 2221.

وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة، 

بعد تعدي2 أنوده.

1 - نفد اإليداع الق نوني أ ملحكمة 

التج ر7ة أ لدار البير ء في 32 م رس 

2222، تحت رقم 819691.
نبذة قصد اإلشه ر

195 P

الشركة املدنية العقارية 
رجاكريم

تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

أواسطة عقد عرفي مؤرخ في   -  1
اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7
الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 
العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 
12.722 درهم،  رج كر7م»، ربسم له  
 : البير ء  أ لدار  األس �شي  مقره  
ومسجلة  املع ني  زنقة مصطفى   31
رقم  تحت  التج ري  السج2  في 
12 حصص التي ك نت في   ،278.151
يوسف  السيد  بخيه  لف ئدة  حوزته 
تحر7ر  إع دة  تمت  وبذلك  أنجلون. 

نظ م الشركة.
1 - وتبع  للجمع الع م االستثن ئي 
قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 
 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 
السيد إسم عي2 أنجلون وذلك في 17 
ين ير 2221. وب لنسبة ل 12 حصص 
التي ك نت لديه فقد بسندت لورثته 
الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة املنجز 

أت ر7خ 22 ين ير 2221.
وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة، 

بعد تعدي2 أنوده.
1 - نفد اإليداع الق نوني أ ملحكمة 
التج ر7ة أ لدار البير ء في 32 م رس 

2222، تحت رقم 819692.
نبذة قصد اإلشه ر

196 P

الشركة املدنية العقارية حميدة
تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

أواسطة عقد عرفي مؤرخ في   -  1
اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7
الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 
العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 
درهم،   11.222 ربسم له   حميدة»، 
 : البير ء  أ لدار  األس �شي  مقره  
ومسجلة  املع ني  زنقة مصطفى   31
رقم  تحت  التج ري  السج2  في 
12 حصص التي ك نت في   ،278.147
يوسف  السيد  بخيه  لف ئدة  حوزته 
تحر7ر  إع دة  تمت  وبذلك  أنجلون. 

نظ م الشركة.
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1 - وتبع  للجمع الع م االستثن ئي 
قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 
 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 
السيد إسم عي2 أنجلون وذلك في 17 
ين ير 2221. وب لنسبة ل 12 حصص 
التي ك نت لديه فقد بسندت لورثته 
الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة املنجز 

أت ر7خ 22 ين ير 2221.
وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة، 

بعد تعدي2 أنوده.
1 - نفد اإليداع الق نوني أ ملحكمة 
التج ر7ة أ لدار البير ء في 32 م رس 

2222، تحت رقم 819693.
نبذة قصد اإلشه ر

197 P

الشركة املدنية العقارية 
هاديكريم

تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

أواسطة عقد عرفي مؤرخ في   -  1
اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7
الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 
العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 
ه ديكر7م»، ربسم له  11.222 درهم، 
 : البير ء  أ لدار  األس �شي  مقره  
ومسجلة  املع ني  زنقة مصطفى   31
رقم  تحت  التج ري  السج2  في 
12 حصص التي ك نت في   ،278.133
يوسف  السيد  بخيه  لف ئدة  حوزته 
تحر7ر  إع دة  تمت  وبذلك  أنجلون. 

نظ م الشركة.
1 - وتبع  للجمع الع م االستثن ئي 
قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 
 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 
السيد إسم عي2 أنجلون وذلك في 17 
ين ير 2221. وب لنسبة ل 12 حصص 
التي ك نت لديه فقد بسندت لورثته 
الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة املنجز 

أت ر7خ 22 ين ير 2221.
وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة، 

بعد تعدي2 أنوده.
1 - نفد اإليداع الق نوني أ ملحكمة 
التج ر7ة أ لدار البير ء في 32 م رس 

2222، تحت رقم 819694.
نبذة قصد اإلشه ر

198 P

الشركة املدنية العقارية 
ناصيكريم

تفو7ت حصص الشركة
اإلعالن عن وف ة شر7ك

أواسطة عقد عرفي مؤرخ في   -  1

اأت ع السيد محمد   ،2222 فبراير   7

الشركة  في  شر7ك  أنجلون،  عالل 

العق ر7ة  املدنية  »الشركة  املسم ة 
 12.622 ربسم له   ن صيكر7م»، 

أ لدار  األس �شي  مقره   درهم، 
زنقة مصطفى املع ني   31  : البير ء 

تحت  التج ري  السج2  في  ومسجلة 
التي  حصص   12  ،278.131 رقم 

ك نت في حوزته لف ئدة بخيه السيد 

وبذلك تمت إع دة  يوسف أنجلون. 

تحر7ر نظ م الشركة.

1 - وتبع  للجمع الع م االستثن ئي 
قرر   ،2222 م رس   15 في  املنعقد 

 : اإلعالن عن وف ة بحدهم  الشرك ء 

السيد إسم عي2 أنجلون وذلك في 17 

ين ير 2221. وب لنسبة ل 12 حصص 

التي ك نت لديه فقد بسندت لورثته 

الشرعيين وفق  لعقد اإلراثة املنجز 

أت ر7خ 22 ين ير 2221.

وب لت لي تمت إع دة نظ م الشركة، 

بعد تعدي2 أنوده.

1 - نفد اإليداع الق نوني أ ملحكمة 

التج ر7ة أ لدار البير ء في 32 م رس 

2222، تحت رقم 819695.
نبذة قصد اإلشه ر

199 P

TRANSDEV RABAT SALE
SA

ربسم له  12.222.222 درهم

مقره  االجتم عي : زنقة الح ج محمد 

الرف عي رقم 8 حس ن الرب ط

السج2 التج ري : 82971

استق لة وتعيين عرو مجلس 
اإلدارة

 TRANSDEV« اتخذ شرك ء شركة

الع م  الجمع  خالل   «RABAT SALE

بغسطس   12 أت ر7خ  االستثن ئي 

2221 القرارات الت لية :

 Bruno السيد  استق لة 
اليوم من  اعتب را من   CHARRADE

مه مه كعرو مجلس اإلدارة.
تعيين عرو جديد ملجلس اإلدارة 
الح م2   JAFFARD Pierre السيد 

.12AR92673 لجواز السفر رقم
تحيين النظ م األس �شي.

وقد تم اإليداع الق نوني أ ملحكمة 
التج ر7ة أ لرب ط تحت رقم 123532 

أت ر7خ 5 بأر27 2222.
مقتطف من بج2 اإلشه ر

200 P

شركة سطوك الوباز
ش.م.م ش.و

6 طر7ق ض يت عوى الط أق الرابع 
رقم 16 بكدال الرب ط

شركة محدودة املسؤولية
ربسم له  122.222 درهم.

أمقت�شى محرر مؤرخ أيوم   -  I
غير  الع م  للجمع   2221 يونيو   14
الوب ز»  »سطوك  لشركة  الع دي 
درهم،   122.222 ربسم له   ش.م.م، 
ض يت  طر7ق   6 االجتم عي  مقره  
بكدال   16 رقم  الرابع  الط أق  عوى 

الرب ط.
تم اإلقرار أ إلجم ع أتوالي على م  

يلي :
للشركة  االجتم عي  املقر  تحو27 
 1 إلى : إق مة الر7 ض بوالد مط ع س 

رقم 59 تم رة.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 
 2221 بغسطس   24 أت ر7خ  أ لرب ط 

تحت رقم 8334.
201 P

ديوان األست ذ ر�شى إكيدر
موثق أمدينة تم رة

ATMANIATE
SARL

السج2 التج ري رقم 33191
تفو7ت حصص اجتم عية

تعيين مسير جديد
تغيير اإلسم االجتم عي

تحيين الق نون األس �شي للشركة

تلق ه  توثيقي  عقد  أمقت�شى   -  I

أتم رة،  موثق  إكيدر،  األست ذ ر�شى 

فوت   ،2221 بغسطس   17 أت ر7خ 

السيد حدو الداش، الح م2 لبط قة 

 X92473 رقم  الوطنية  التعر7ف 

الح م2  حص د،  محمد  والسيد 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

العراقي،  اأراهيم  للسيد   ،MA5252

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
رقم A829396 وللسيدة امينة ف �شي 

التعر7ف  لبط قة  الح ملة  فهري 

إجم لي   ،C325487 رقم  الوطنية 

قيمة  من  اجتم عية  حصة   1222

حصص  مجموع  وهي  درهم   122

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

 WALIDAYA» SARL« املسم ة 
مقره   درهم،   122.222 ربسم له  

السهول،  جم عة  بسال  االجتم عي 

السج2  كعبة،  ج أر،  اوالد  دوار 

التج ري رقم 33191.

تلق ه  توثيقي  أمقت�شى عقد   -  II

أتم رة،  موثق  إكيدر،  األست ذ ر�شى 

أت ر7خ 18 فبراير 2222، تقرر م  يلي :

حدو  السيد  استق لة  قبول   -  1

التعر7ف  لبط قة  الح م2  الداش، 

مه م  من   X92473 رقم  الوطنية 

وتعيين السيد هش م   تسيير الشركة. 

التعر7ف  لبط قة  الح م2  العراقي، 

والسيدة   AA38199 رقم  الوطنية 

لبط قة  الح ملة  فهري  ف �شي  امينة 

 C325487 رقم  الوطنية  التعر7ف 

كمسيري الشركة.

الشركة  تسمية  تغيير   -  2

إلى   «WALIDAYA» SARL من   

.«ATMANIATE SARL»
3 - ق م الشرك ء أتحيين الق نون 

األس �شي للشركة.

III - تم اإليداع الق نوني أ ملحكمة 

االأتدائية لسال أت ر7خ 2 م رس 2222 

م رس   28 وبت ر7خ   216 رقم  تحت 

2222 تحت رقم 282.
للخالصة والبي ن

األست ذ ر�شى إكيدر

202 P
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DB INVEST
SARL

م يلي  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة.
.DB INVEST : التسمية

القيم  تسيير   : االجتم عي  الهدف 
املنقولة.

ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي بي من ت ر7خ وضع 

السج2 التج ري.
ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 
ديسمبر من ك2 سنة م عدا   31 إلى 

السنة األولى من ت ر7خ التسجي2.
التسيير : السيد عبد النور أنعيش 

والسيد محمد دوش.
28 ش رع موالي إسم عي2   : املقر 

شقة 19 حس ن، الرب ط.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   5 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت الرقم 123525.
203 P

DONA VENUS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر7ك وحيد
ربسم له  122.222 درهم

املقر االجتم عي : تجزئة 87 تجزئة 
روم ن تم رة

فسخ مسبق للشركة
الع م االستثن ئي  الجمع  أموجب 
للشركة ذات   2222 بأر27   7 أت ر7خ 
وحيد  بشر7ك  املحدودة  املسؤولية 
ربسم له    DONA VENUS املسم ة 
 87 تجزئة  مقره   درهم   122.222
الشرك ء  قرر  تم رة،  روم ن  تجزئة 

م يلي :
فسخ مسبق للشركة.

ثر7   املسراجي  السيدة  تعيين 
كمصفية للشركة.

تجزئة   : تم تحديد العنوان الت لي 
كمك ن  تم رة  روم ن  تجزئة   87

لتصفية الشركة.

وقد تم اإليداع الق نوني أ ملحكمة 
بأر27   13 أت ر7خ  أتم رة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 7898.
204 P

 SINOMACHINE
TECHNOLOGIES

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسم له  : 1.222.222 درهم

مقره  االجتم عي : تجزئة رقم 272 
م ندا ارون  سيدي معروف الدار 

البير ء
عرفي  محرر  على  أن ء 
االستثن ئية  العمومية  للجمعية 
 2222 م رس   12 في  املؤرخة 
 SINOMACHINE لشركة 
ش.م.م.   TECHNOLOGIES SARL
ذات ربسم ل 1.222.222 درهم، قرر 

الشرك ء م يلي :
الغرض  توسيع  على  املوافقة 
املؤسس للشركة إلى األنشطة الت لية :

مق ول التركيب ت الكهرب ئية.
إنش ء شبك ت كهرب ئية.

النظ م  على  النسبية  التعديالت 
األس �شي.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 
أت ر7خ البير ء  أ لدار   التج ر7ة 

7 يوليو 2222 تحت الرقم 12753.
الستخراج وذكر

املسير

205 P

 SOCIETE BREAD & BUTTER
LIMITED

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE : 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : MACHRAA

 LAHJAR LHOUCEN -
TAROUDANT

أموجب عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 
الشركة  تأسست   2221 نوفمبر   11
ذات  واحد  بشر7ك  مسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية :
اسم  الشركة  تحم2   : التسمية 

 SOCIETE BREAD & BUTTER
مسؤولية  ذات  شركة   LIMITED

محدودة بشر7ك وحيد.
املوضوع : الشركة له  كهدف.

اليدو7ة  املشغوالت  تصدير 
ومستحررات  املحلية  واملنتج ت 

التجمي2.
استيراد املالبس الج هزة.

تسو7ق املشغوالت اليدو7ة.
املقر  يوجد   : االجتم عي  املقر 
لحصن  احجر  مشرع   : االجتم عي 

ت رودانت.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة اأتداء من يوم التأسيس.
الربسم ل   : االجتم عي  الربسم ل 
درهم   12.222 في  محدد  االجتم عي 
مقسمة على 122 حصة من فئة 122 

درهم للواحدة.
 Mm. حصة   122  : الشرك ء 

.Gianale micaela
ويسيره   الشركة  يدير   : اإلدارة 

.Mm. Gianale Micaela : السيدة
السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
في لتنتهي  ين ير  ف تح  في   االجتم عية 

31 ديسمبر.
الق نوني  لالحتي ط   5%  : األرب ح 
لقرار  تبع   ير ف  بو  يوزع  والب قي 

الشرك ء.
لقد تم اإليداع الق نوني   : الوضع 
أت رودانت  االأتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   2221 ديسمبر   6 يوم 

.2283
تم التسجي2 في السج2 التج ري 
أت رودانت  االأتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   2222 م رس   24 يوم 

.8575
206 P

STE RAYHANDA CAR
SARL AU

االستثن ئي  الع م  الجمع  بخذ 
املنعقد أت ر7خ 4 بأر27 2222 علم  : 

مسعودة  امليراوي  السيدة  إق لة 
يونس  شراج  السيد  وتعيين 
جميع  مع  للشركة  الجديد  مسير 

الصالحي ت.

محرر.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

الربط أ ملحكمة االأتدائية أتيفلت 
رقم 386 في 11 بأر27 2222.

للنسخ والبي ن

الوكي2

207 P

STE OUELAD LYAZID
SARL AU

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   أموجب 

تأسيس شركة  تم   2222 م رس   18

بشر7ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد في املواصف ت الت لية :

 STE OUELAD  : التسمية 

.LYAZID SARL AU
الطرز   : االجتم عي  الهدف 

والخي طة / املت جرة.

االخوة  ودادية   : االجتم عي  املقر 
رقم 8 تيفلت.

املدة : 99 سنة من ت ر7خ التأسيس.

الربسم ل : حدد ربسم ل الشركة 

في 122.222 درهم مقسمة إلى 1222 

درهم  مئة  من  اجتم عية  حصة 

للحصة االجتم عية.

 1222  : أوشيب   ادريس   : السيد 

حصة اجتم عية.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسير  أوشيب   ادريس 

جميع الصالحي ت.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

تيفلت  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

بأر27   5 أت ر7خ   1229 رقم  تحت 

.2222
للنسخ والبي ن

الوكي2

208 P

NEKAL MINING
 S. A .R .L.

أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 
نظ م  تكو7ن  تم   2022/15/12
املسؤولية  ذات  لشركة  بس �شي 

املحدودة  خص ئصه  ك لت لي :
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NEKAL MINING«  التسمية 
 S. A .R .L

الهدف : تم رس الشركة األهداف 
الت لية :  

البحث واالستكش ف والتعدين.
واستغالل  واالستكش ف  البحث 

املح جر واملع دن.
التعدين والهندسة البيئية

زنقة   ،54  : االجتم عي  املقر 
ت نسيفت رقم 1 بكدال الرب ط.

م ئة بلف   : ربس امل ل االجتم عي 
بلف إلى  مقسم   (122.222(  درهم 
)1222) حصة قيمة ك2 واحدة م ئة 

)122) درهم .
التسيير : تم تعيين السيد ة لطيفة 
التعر7ف  لبط قة  الح م2  الفونيني 
كمسيرة وحيدة    D351511 الوطنية 

للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم  الق نوني  اإليداع 
الربط  كت أة  لدى  الق نوني  امللف 
أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط تحت رقم 

السج2 التج ري 159437.
209 P

 FCP AD SECUR
RENDEMENT

صندوق مشترك للتوظيف مقبول 
أقرار الهيئة املغربية لسوق 

الرس مي2 أت ر7خ 11 م رس 2222 
GP 22043 تحت رقم

تأسيس
 11 أموجب عقد عرفي مؤرخ في 
صندوق  تأسيس  تم   2222 م رس 
توظيف جم عي له املواصف ت الت لية :

 AD SECUR  : التسمية 
.RENDEMENT

من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
إيداع نظ م تدأير هذا أكت أة الربط 
مؤس�شي  طرف  من  املحكمة  لدى 
الصندوق املشترك للتوظيف املعني، 
عدا ح الت الح2 املسبق بو التمديد 

التي ينص عليه  هذا النظ م.
 CAISSE DE  : املؤسسة الوديعية 
الك ئن   DEPOT ET DE GESTION
مقره  بس حة موالي الحسن ص.ب. 

428 الرب ط.

 AD CAPITAL  : مؤسسة التدأير 
ب  مقره   الك ئن  مس همة،  شركة 
الط أق األول،  411 طر7ق الجديدة، 

الوازيس، الدار البير ء.
: مكتب  املنتدب األول للحس أ ت 
تمثله   A.SAAIDI ET ASSOCIES

السيدة به ء السعيدي.
 : األصلية  التقدم ت  مبلغ 
 1222 درهم مقسم إلى   1.222.222
كقيمة  درهم   1222 ذات  حصة 
املكتتبة  الواحدة،  للحصة  إسمية 

كلي .
تم تكو7ن املبلغ األصلي أك مله عن 

طر7ق الدفع نقدا.
من  التي  الص فية  األصول  مبلغ 
 : الحصص  تفو7ت  يمكن  ال  دونه  

522.222 درهم.
تم القي م أ إليداع الق نوني أكت أة 
الربط لدى املحكمة التج ر7ة للدار 
البير ء أت ر7خ 12 بأر27 2222 تحت 

رقم 821221.
عن املستخلص والبي ن ت

210 P

TRAVAUX SELIM
SARL

ربسم له  122.222 درهم
تفو7ت حصص
استق لة املسير

تعيين مسير جديد للشركة
تبع  ملقتري ت الجمع الع م الغير 
ع دي املؤرخ أت ر7خ 22 ديسمبر 2221 

قرر شرك ء الشركة م يلي :
السيدة  فوتت   : تفو7ت حصص 
التي  حصة   522 الحوكي  الحسنية 
قدره  أمبلغ  الشركة  في  تملكه  
الحبيب  السيد  إلى  درهم   52.222

السلمني.
وبذلك تم تعدي2 الفصلين 6 و 7 

من الق نون األس �شي للشركة.
الحسنية  السيدة  استق لة 

الحوكي من منصبه  كمسيرة.
السلمني  الحبيب  السيد  تعيين 
محدودة  غير  ملدة  للشركة  مسيرا 
من   13 الفص2  تعدي2  تم  وعليه 

الق نون األس �شي للشركة.

للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 
إلى شركة ذات املسؤولية للمس هم 

الواحد.
األس �شي  النظ م  إع دة  إقرار 

للشركة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 38643 رقم  تحت  بسال  االأتدائية 

أت ر7خ 4 بأر27 2222.
211 P

STE AISSAT NORD
SARL

لشركة  عرفي  عقد  أمقت�شى 
سج2   AISSAT NORD SARL
تقرر   2222 م رس   31 في  أ لرب ط 

م يلي : 
أيع 522 حصة من طرف السيد : 
الكنزي حميد لف ئدة السيد : عيس ت 

العربي.
للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشر7ك 

مسؤولية محدودة.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   2222 بأر27   12 أتم رة أت ر7خ 

رقم : 7884.
212 P

PASSIONATE TALENTS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسم له  : 122.222 درهم

تأسيس
أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
12 م رس 2222 أ لرب ط، تم تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

أ لصف ت الت لية :
 : تحم2 الشركة اسم   : التسمية 

.PASSIONATE TALENTS SARL
املقر االجتم عي : رقم 8، العم رة 
لوكيلي،  احمد  موالي  زنقة   ،32

حس ن الرب ط.
تكنولوجي   تطو7ر   : الهدف 

املعلوم ت، تصميم معلوم ت.

أمبلغ  حدد   : الشركة  ربسم ل 
122.222 درهم مقسمة على 1222 
حصة، قيمة الحصة الواحدة 122 
السيد   : السيدان  يمتلك ن  درهم، 
 522  : أقيمة  الحسن  أن  يونس 

حصة.
السيد : فوزي ودوه أقيمة 522 

حصة.
في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة اأتداء من ت ر7خ تسجيله  في 

السج2 التج ري.
السيد   : الشركة  يسير   : التسيير 

يونس أن الحسن.
سجلت الشركة أ لسج2 التج ري 
للمحكمة التج ر7ة أ لرب ط تحت رقم : 

.159297
213 P

SOCIETE DIGITAL GATE
SARL AU

لشركة  عرفي  عقد  أمقت�شى 
 SOCIETE DIGITAL GATE SARL
AU سج2 أ لرب ط في 3 م رس 2222 

تقرر م يلي :
تحو27 املقر الرئي�شي للشركة من 
تجزئة أوراس،   21 العم رة   4 رقم   :
تم رة إلى محج  ش رع ط رق اأن ز7 د، 
الط أق  املك تب،  مركز  الر7 ض 
01/05 رقم  املكتب   الخ مس، 

و 02/05 حي الر7 ض الرب ط.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   2222 بأر27   12 أت ر7خ  تم رة 

رقم : 7885.
214 P

CORTEX PROTECTION
SARL

الغير  الع م  الجمع  قرار  إثر  على 
ع دي املنعقد يوم 31 ديسمبر 2221 
 CORTEX PROTECTION للشركة 

.SARL
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
ومقره   درهم،   122.222 ربسم له  
االجتم عي رقم 21 حي انبع ث زنقة 

الغوالم سال، تقرر م يلي :
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تمت  املصفي  تقر7ر  قراءة  بعد 

املص دقة على حس أ ت التصفية.

والنطق  املصفي  ذمة  وإخالء 

أإقف ل عملي ت التصفية.

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

بسال  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

أت ر7خ 17 م رس 2222 تحت رقم : 

.38575

215 P

 STE MAS TOUR
SARL

ايت عبد هللا جم عة الحم م مر7رت 

خنيفرة

غير  اجتم ع  محرر  أمقت�شى 

تم   2222 م رس   22 أت ر7خ  ع دي 

اتخ ذ القرار الت لي :

تغيير مقر الشركة من   :  1 القرار 

إلى  خنيفرة  مر7رت  الحم م  امغ س 

ايت عبد هللا جم عة الحم م مر7رت 

خنيفرة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت أة الربط 

أت ر7خ  أخنيفرة  االأتدائية  أ ملحكمة 

6 بأر27 2222 تحت رقم 2022/150 

السج2 التج ري 3765.

216 P

 STE SOBAH
SARL

رقم 37 حي املسيرة الوسطى، 

خنيفرة

غير  اجتم ع  محرر  أمقت�شى 

تم   2222 م رس   22 أت ر7خ  ع دي 

اتخ ذ القرار الت لي :

التشطيب الجزئي على   :  1 القرار 

الشركة وتعيين السيد أ ح ج حميد 

مصفي للشركة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت أة الربط 

أت ر7خ  أخنيفرة  االأتدائية  أ ملحكمة 

6 بأر27 2222 تحت رقم 2022/149 

السج2 التج ري 1269.

217 P

AB  - L PROMO
ش.م.م.

زنقة 9 رقم 28 حي الفتح، خنيفرة
أ ئع ومجزئ األرا�شي، منعش عق ري

تأسيس
أمقت�شى عقد عرفي أت ر7خ ف تح 

تم تأسيس شركة ذات   2222 بأر27 

أ ملواصف ت  محدودة  مسؤولية 

الت لية :

 STE AB-L تسمية الشركة : شركة

.PROMO

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
 28 رقم   9 زنقة   : املقر االجتم عي 

حي الفتح، خنيفرة.

األرا�شي،  ومجزئ  أ ئع   : الغرض 

منعش عق ري.

 122.222 في  حدد   : الربسم ل 

1222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشك2 الت لي :

عبد الغ ني لب ق : 522 حصة.

الحبيب لب ق : 522 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد عبد الغ ني لب ق ذلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت أة الربط 

أخنيفرة  االأتدائية  أ ملحكمة 

رقم  تحت   2222 بأر27   11 أت ر7خ 

رقم  التج ري  السج2   2022/155

.4313

218 P

LHL PROMO
ش.م.م.

زنقة 1 رقم 1، حي الفتح الشقة 1، 

خنيفرة
أ ئع ومجزئ األرا�شي، منعش عق ري

تأسيس
أمقت�شى عقد عرفي أت ر7خ ف تح 

تم تأسيس شركة ذات   2222 بأر27 

أ ملواصف ت  محدودة  مسؤولية 

الت لية :

 STE LHL  : الشركة  تسمية 

.PROMO

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

املقر االجتم عي : زنقة 1 رقم 1 حي 

الفتح الشقة 1، خنيفرة.

األرا�شي،  ومجزئ  أ ئع   : الغرض 

منعش عق ري.

 122.222 في  حدد   : الربسم ل 

1222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشك2 الت لي :

الحبيب لب ق : 522 حصة.

عبد الغ ني لب ق : 522 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

غير  ملدة  ذلك  لب ق  الحبيب  السيد 

محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت أة الربط 

أخنيفرة  االأتدائية  أ ملحكمة 

رقم  تحت   2222 بأر27   11 أت ر7خ 

رقم  التج ري  السج2   2022/154

.4311

219 P

 GFK RETAIL AND

 TECHNOLOGY NORTH

AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة

الربسم ل االجتم عي : 17.722.222 

درهم

املقر االجتم عي : مركز األعم ل 

الدار البير ء، تجزئة رقم 2، تجزئة 

منظرون  322، سيدي معروف الدار 

البير ء.

132571 مسجلة السج2 التج ري 

أ لدار البير ء تحت رقم التعر7ف 

الرر7بي : 2262478

الع م  الجمع  محرر  أموجب 

ين ير   31 في  املنعقد  االستثن ئي 

2222، تقرر م يلي :

تجديد وك لة املسيرة السيدة لور 

 Mme الط يع  زوجة  نواري  م ري 

Laure Marie Noirie Ep Tayaa غير 

الشر7كة ملدة سنة تمتد من 31 ين ير 

2222 إلى 31 ين ير 2223.

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

أ لدار  التج ر7ة  املحكمة  الربط 

البري ء أت ر7خ 13 بأر27 2222 تحت 
رقم 821155.

مقتطف للبي ن

املسير

220 P

ALLIANCES EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر 321 ش رع عبد 

املومن مكتب رقم 64 الدارالبير ء

 ARTAI GLOBAL
ASSURANCES TANGER

شركة محدودة املسؤولية

الربسم ل : 122.222 درهم

مقره  اإلجتم عي : زاو7ة ش رع 
موالي يوسف وش رع الحسن األول 

إق مة سرور الط أق الث ني الرقم 6 

الدارالبير ء

املرقم أ لسج2 التج ري 363383

التعر7ف الرر7بي : 22699622

تغيير اسم الشركة 
على الجمع الع م اإلستثن ئي  أن ء 

أمقر   2221 سبتمبر   13 في  املؤرخ 

الشركةتم تقر7رم  يلي :

 ARTAI الشركةمن  اسم  تغيير 

إلى    GLOBAL  ASSURANCES

 HOWDEN ASSURANCES

.MAROC

يترتب عن ذلك تعدي2 امل دة 2 من 

النظ م الداخلي.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

بكتوبر   25 أت ر7خ  للدارالبير ء 

2221 تحت الرقم 797448.
التج ري  أ لسج2  التسجي2  تم 

2221 تحت الرقم  25 بكتوبر  أت ر7خ 

36485 من السج2 الترتيبي.
هيئة التسيير

221 P
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ALLIANCES EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر 321 ش رع عبد 

املومن مكتب رقم 64 الدارالبير ء

R & G HOSPITALITY
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شر7ك وحيد
الربسم ل : 12.222 درهم

مقره  اإلجتم عي : إق مة ليلة  ب شقة 
رقم 6 ش رع الزرقطوني املحمدية
املرقم أ لسج2 التج ري 18227
التعر7ف الرر7بي : 18784759

رفع ربسم ل الشركة
الوحيد  الشر7ك  قرار  على  أن ء 
لشركة   2221 ديسمبر   27 املؤرخ في 

R & G HOSPITALITY تقرر م  يلي :
أقيمة  الشركة  ربسم ل  أرفع 
من  نقله  ليتم  درهم   292.222
درهم   322.222 إلى  درهم   12.222
حصة جديدة أقيمة   2.922 أإنش ء 
122 درهم مدفوعة أ لك م2 من قب2 

املس همين لص لح الشركة.
أقيمة  الشركة  ربسم ل  خفض 
أ متص ص  ودلك  درهم   222.222

الخس ئر.
يترتب عن ذلك تعدي2 امل دة 6 و7 

من النظ م الداخلي.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
 2222 ين ير   22 أت ر7خ  للمحمدية 

تحت الرقم 112.
التج ري  أ لسج2  التسجي2  تم 
الرقم  تحت   2222 ين ير   22 أت ر7خ 

137 من السج2 الترتيبي.
222 P

ALLIANCES EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر 321 ش رع عبد 

املومن مكتب رقم 64 الدارالبير ء

BATI GLORIOUS GROUP
شركة محدودة املسؤولية

الربسم ل : 1.222.222 درهم
مقره  اإلجتم عي : 17 زنقة 

خليقين ألجي سنتر املتجر رقم 7 
الدارالبير ء

املرقم أ لسج2 التج ري: 342369
التعر7ف الرر7بي : 18732183

رفع ربسم ل الشركة
على الجمع الع م اإلستثن ئي  أن ء 
2221 تقرر م   27 ديسمبر  املؤرخ في 

يلي :
من  الشركة  ربسم ل  رفع 
 6.222.222 إلى  درهم   1.222.222
درهم  تكتتب هذه الز7 دة عن طر7ق 
املق صة مع ديون مترتبة على الشركة 
لف ئدة الشرك ء واملسجلة في حس بهم 

الخ ص داخ2 دف تر الحس أ ت.
يترتب عن ذلك تعدي2 امل دة 6 و7 

من النظ م الداخلي.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
للدارالبير ء أت ر7خ 12 م رس 2222 

تحت الرقم 817161.
التج ري  أ لسج2  التسجي2  تم 
تحت الرقم   2222 م رس   12 أت ر7خ 

9222 من السج2 الترتيبي.
املسير

223 P

ALLIANCES EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر 321 ش رع عبد 

املومن مكتب رقم 64 الدارالبير ء

BLI ENVIRONNEMENT
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شر7ك وحيد
الربسم ل : 122.222 درهم

مقره  اإلجتم عي : إق مة شهرزاد 
3 الط أق 5 الرقم 22 حي أ لمي 

الدارالبير ء
املرقم أ لسج2 التج ري : 416.547

التعر7ف الرر7بي : 31812393
نق2 املقر اإلجتم عي

الوحيد  الشر7ك  قرار  على  أن ء 
تقر7ر  تم    2222 ين ير   13 املؤرخ في 

م  يلي :
املوجود  اإلجتم عي  املقر  نق2 
 5 الط أق   3 ح لي  في إق مة شهرزاد 
إلى  22 حي أ لمي الدارالبير ء  الرقم 
9 زنقة اليسير إق مة   : العنوان الت لي 
 16 املنصور7ة الط أق الث من الرقم 

الدارالبير ء .
يترتب عن ذلك تعدي2 امل دة 4 من 

النظ م الداخلي.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

الربط أ ملحكمة التج ر7ة أ لبير ء 

الرقم  تحت   2222 م رس   4 أت ر7خ 

.815553
التج ري  أ لسج2  التسجي2  تم 

الرقم  تحت   2222 م رس   4 أت ر7خ 

8513 من السج2 الترتيبي.
املسير

224 P

ALLIANCES EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر 321 ش رع عبد 

املومن مكتب رقم 64 الدارالبير ء

 BATI GLORIOUS

CONSTRUCTION
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شر7ك وحيد

الربسم ل : 1.222.222 درهم

مقره  اإلجتم عي : 17 زنقة خليقين 

ألجي سنتر الط أق الث لث  الرقم 22 

الدارالبير ء

املرقم أ لسج2 التج ري : 368415

التعر7ف الرر7بي : 22729723

نق2 املقر اإلجتم عي للشلركة
على الجمع الع م اإلستثن ئي  أن ء 

أمقر   2221 ديسمبر   7 في  املؤرخ 

الشركة تم  تقر7ر م  يلي :

املوجود  اإلجتم عي  املقر  نق2 
ألجي  خليقين  زنقة   17 في  ح لي  

 22 الرقم  الث لث   الط أق  سنتر 

 17  : إلى العنوان الت لي  الدارالبير ء 
 7 زنقة خليقين ألجي سنتر متجر رقم 

الدارالبير ء .

يترتب عن ذلك تعدي2 امل دة 5 من 

النظ م الداخلي.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

الربط أ ملحكمة التج ر7ة أ لبير ء 

الرقم  تحت   2222 م رس   2 أت ر7خ 

.815196
التج ري  أ لسج2  التسجي2  تم 

الرقم  تحت   2222 م رس   2 أت ر7خ 

8211 من السج2 الترتيبي.
املسير

225 P

ALLIANCES EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر 321

 ش رع عبد املومن مكتب رقم 64 

الدارالبير ء

LES 5 BAIES

شركة محدودة املسؤولية

الربسم ل : 122.222 درهم

مقره  اإلجتم عي : 82 ش رع اله شمي 

الفاللي أولو الدارالبير ء

إنش ء شركة محدودة  املسؤولية
في مؤرخ  عقد   أمقت�شى 

 4 ين ير 2222 تمت صي غة الق نون 

التأسي�شي لشركة محدودة املسؤولية 

خص ئصه  على النحو الت لي :

.LES 5 BAIES : اسم الشركة

هدف  يتجلى   : الشركة  نش ط 

الشركة في املغرب بو في بي ألد آخر 

إن ك ن لحس به  بو من بج2 شخص 

آخر في :

لبيع  املت جر  وإدارة  تشغي2 

األطعمة دات جودة.

الغذائية  املواد  وتسو7ق  إنت ج 

أ لتجزئة  الطع م  وتقديم  ومنتج ت 

وب لجملة.

املف هيم  لجميع  اإلمتي ز  منح 

والعالم ت  اإلخترع ت  وبراءات 

التج ر7ة واستغالله  بشك2 مب شر بو 

غير مب شر.

ع م  بو  خ ص  حدث  بي  تنظيم 

املعدات  تأجير  وكذلك  أ لشرك ت 

ذات الصلة.

تأجير وتوفير مس ح ت مخصصة 

لتسو7ق املنتج ت الغذائية.

النشر واإلعالن وجميع العملي ت 

املتعلقة  املب شرة  غير  بو  املب شرة 

أ ملط عم.

املش ركة املب شرة بو غير املب شرة 

في جميع الشؤون، التج ر7ة املرتبطة 

من خالل  الس لفة الذكر   أ ألشي ء 

إنش ء شرك ت جديدة بو وك الت كيفم  

ك ن نوعه  بو عن طر7ق املس همة.
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العملي ت  ك2  ع مة  وبصفة 
امل لية، العق ر7ة، التج ر7ة املنقولة بو 
الغير املنقولة والتي له  عالقة مب شرة 
بو غير مب شرة بهدف الشركة والق ألة 

لتسهي2 رقيه  وتحقيقه.
الربسم ل : قيمته 122.222 درهم 
مقسمة إلى 1.222 حصة أقيمة 122 
 252 منه   مسند  للواحدة،  درهم 
حصة إلى السيد ي سين نيش ن و252 
نيش ن   يوسف  السيد  إلى  حصة 
ص أر7ن  السيدة  إلى  حصة  و252 
السيدة  إلى  حصة  و252  حفيض 
سكينة  والسيدة  حفيض  ص أر7ن 

اوزليم.
ش رع اله شمي   82  : مقر الشركة 

الفاللي أولو الدارالبير ء.
99 سنة انطالق  من ت ر7خ   : املدة 

تسجيله  أ لسج2 التج ري.
ي سين  السيد   : التسيير  هيأة 
نيش ن  يوسف  والسيد  نيش ن 
والسيدة  والسيدة ص أر7ن حفيض 
غير  ملدة  كمسيرين  اوزليم  سكينة 

محدودة.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية 31 ديسمبر.
حول األرب ح   : اإلحتي ط الق نوني 
%5 ألج2 صندوق اإلحتي طي  تقتطع 

الق نوني.
أ ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 
الجهوي  املركز  أواسطة  التج ر7ة 

لإلستثم ر لوالية الدارالبير ء.
226 P

STE. SINA MARDIS
إعالن

في  مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  قد  أ لقنيطرة   2222 فبراير   11
وضع الق نون األس �شي لشركة تحم2 

الخص ئص الت لية :
.STE. SINA MARDIS : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة بشر7ك واحد.

الهدف اإلجتم عي :
مق ول بشغ ل مختلفة.

تج رة ع مة.

بوالتشجير  البستنة  مق ول 

للمس ح ت الخرراء.
درهم   122.222  : امل ل  ربس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كم  يلي :

 1222 املجيدالخيلي  عبد  السيد 

حصة.

من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التأسيس.

: من ف تح ين يي إلى  السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.

بنوال  ش رع   23: اإلجتم عي  املقر 

إق مة فلوري 11 مكتب رقم 4 ميموزة 

القنيطرة.

املجيد  عبد   السيد   : التسيير 

الخيلي.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 

 2222 م رس   32 أت ر7خ  أ لقنيطرة 

تحت رقم 64799.

227P

C4 INVEST
SARL AU

الع م  للجمع  محرر  أمقت�شى 

 C4 INVEST للشركة  اإلستثن ئي 

سبتمبر   16 في  مسج2   SARL AU

املقر  تحو27  تم  أ لرب ط   2222

اإلجتم عي للشركة إلى العنوان اآلتي 

ش رع محمد اأن عبد هللا عم رة ح ج 

الته مي الرب ط مح2 رقم 1.
التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

127684 أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط.

228 P

ABRAR IKAMATI
عنوان مقره  اإلجتم عي : 11 تجزئة 

الكولين الط أق األول سيدي معروف 

الدارالبير ء

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

 2222 بأر27  ف تح  في  املؤرخ 

أ لدارالبير ء تم اتخ ذ القرار الت لي :

أموجب عقد عرفي : 

إجتم عية  522حصة  تفو7ت  تم 

 AT IMMOBILIER لشركة  ع ئدة 

الق نوني  ممثله   شخص  في  ممثلة 

م ل  ربس  في  ترونب تي  بحمد  السيد 

لف ئدة   ،ABRAR IKAMATI شركة 

شركة  ABRAJE AL MOHIT املمثلة 

في شخص السيد بحمد ترونب تي. 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  أ لدارالبير ء  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822881.

229 P

 METROPOLE

DEVELOPPEMENT
ربسم له  : 122.222.22 درهم 

املقر اإلجتم عي : الدارالبير ء 13 

زاو7ة زنقة أ ب املنصور وش رع 

موالي رشيد مح2 رقم 67 فر ء 

أ ب انف 

RC : 536953

اإليداع الق نوني لشركة محدودة 
املسؤولية

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

 2222 م رس   11 أت ر7خ  اإلستثن ئي 

كم ل  األست ذ  طرف  من  محرر 

تمت  أ لدارالبير ء  موثق  اوت غني 

التغييرات الت لية :

ك فة  تفو7ت  على  املوافقة 

الحصص اإلجتم عية والتي تقدر ب 

1222 حصة من طرف السيد محمد 

مروا والسيدة نج ة أراح التي يملك نه  

في هذه الشركة لف ئدة السيد رضوان 

الوكيلي.

مروا  محمد  السيد  استق لة 

أصفته املسير الوحيد وتعيين السيد 

رضوان الوكيلي كمسير وحيد.

تغيير الشك2 الق نوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشر7ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 31 أت ر7خ  أ لدارالبير ء  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت عدد 819851.
للنسخة واإلش رة

230 P

ONE REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ربسم له  : 122.222 درهم

مقره  اإلجتم عي : مراكش عرصة 

التوت مدار الحر7ة كليز
واملسجلة أ لسج2 التج ري 

أ ملحكمة التج ر7ة ملراكش تحت 

عدد 118153

بنجز  رسمي  محرر  أمقت�شى 

بوت غني  كم ل  األست ذ  طرف  من 

أت ر7خ  الدارالبير ء  أمدينة  موثق 

الجمع  وفق  تقرر   2222 م رس   32

املسم ة  للشركة  اإلستثن ئي  الع م 

ONE REAL ESTATE شركة محدودة 

املسؤولية م  يلي :

حصة   422 املوافقة على تفو7ت 

يونس  السيد  طرف  من  إجتم عية 

املسم ة  الشركة  لف ئدة  الس �شي 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

.RM ESTATE

للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 

من شركة محدودة املسؤولية بشر7ك 

املسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 

املحدودة.

النظ م  تعدي2  على  املوافقة 

األس �شي للشركة.

يونس  السيد  على  املح فظة 

التعر7ف  لبط قة  الح م2  الس �شي 

كمسير في   BJ205036 الوطنية عدد 

الشركة وذلك ملدة )3)  ثالث سنوات.

لدى كت أة   : تم اإليداع الق نوني 

الربط أ ملحكمة التج ر7ة أمراكش 

عدد  تحت   2222 12بأر27  أت ر7خ 

.134697
للنسخة واإلش رة

231 P
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VIRTELEC MAROC
شركة محدودة املسؤولية
ربسم له  :122.222 درهم

مقره  اإلجتم عي : الدارالبير ء 12 
زنقة الحر7ة الط أق 3 رقم 5 
واملسجلة أ لسج2 التج ري 

أ ملحكمة التج ر7ة للدارالبير ء 
تحت عدد 427595

أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الجمع  وفق  تقرر   2222 م رس   12
املسم ة  للشركة  اإلستثن ئي  الع م 
VIRTELEC MAROC شركة محدودة 

املسؤولية م  يلي :
522حصة  تفو7ت  على  املوافقة 
روبين  السيد  طرف  من  إجتم عية 
السيدة  لف ئدة  ك رسي   هيرن نديز 

إيم ن الزعيم الودغيري.
روبين هيرن نديز  السيد  استق لة 
وتعيين  الشركة  في  كمسير  ك رسي  
السيد ط رق الخ لدي كمسير وحيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
النظ م  تعدي2  على  املوافقة 

األس �شي للشركة.
لدى   : الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  كت أة 
 2222 بأر27   6 أت ر7خ  للدارالبير ء 

تحت عدد 822351.
للنسخة واإلش رة

232 P

بعيس
 ش.م.م. لشر7ك واحد

138، ش رع يعقوب املنصور ، الدار البير ء.
اله تف :32 23 23 2522
الف كس :27 23 23 2522

 SOCIÉTÉ MAROCAINE
 DE PRODUCTION DE
 PLATEAUX ALVÉOLES

POUR ŒUFS
«S.M.P.P.A.O»
 شركة املس همة

ربسم له  :  4.000.000,00 درهم 
مغربي

مقره  االجتم عي: 92، املنطقة 
الصن عية تيط ملي2، 22642 

مديونة  -الدارالبير ء

السج2 التج ري : 539393

تأسيس
أت ر7خ عرفي  عقد   أموجب 

النظ م  وضع   2222 م رس   23  

ذات  مجهولة  لشركة  األس �شي 

الخص ئص الت لية :

الشك2: شركة املس همة.

 Société Marocaine de« :االسم

 Production de Plateaux Alvéoles

.«pour Œufs

التسمية:  مختصر 

. «S.M.P.P.A.O»

وتوزيع  أيع  إنت ج،   : الغرض 

صواني البيض وك2 بنواع التغليف ت 

لغرض الصن عة والفالحة.

جميع  وتنفيذ  تصميم،  دراسة، 

إع دة  املع لجة،  عملي ت االستع دة، 

النف ي ت  وتتمين  التحو27  التدو7ر، 

الورقية والكرتون والبالستيك وجميع 

املواد األخرى.

 ، ب92  يقع  االجتم عي:  املقر 

ملي2،  تيط  الصن عية  املنطقة 

22642 مديونة  -الدار البير ء.

املدة : 99 سنة. 

حدد  االجتم عي:  الربسم ل 
 4.000.000,00 في  الشركة  ربسم ل 

درهم مغربي مقسم إلى  82.222حصة 

مغربي  درهم   50,00 أقيمة  نقدية 

للحصة مكتتبة أ لك م2 ومحررة أربع 

قيمته .

املتصرفين :

الق طن  السيد عبد هللا ج أري،   
أ لدارالبير ء، أرانف ، زنقة املرج ن، 

رقم 12.

الق طنة  العم ني،  تور7   السيدة 
أ لدارالبير ء، أرانف ، زنقة املرج ن، 

رقم 12.

الق طنة  ج أري،  لطيفة  السيدة 

جيرم ن  س ن  ش رع   149 أب ريس، 

.75226

الق طنة  ج أري،  ن دية  السيدة 
زنقة   ،11 ڨيال رقم  أ لدار البير ء، 

محمد أن الجياللي أن ني، تجزئة املن ر 

انف .

قري�شي،  أنسودة  مهدي  السيد 
أئر  ش رع  البير ء،  أ لدار  الق طن 
اصيال،  أرج   2 روم ندي  انزران 

املع ر7ف.
العم ني،  تور7   السيدة  عينت 

رئيسة مجلس االدارة.
هللا  عبد  السيد   : الع م  املدير 
أ لدارالبير ء،  الق طن  ج أري، 

أرانف ، زنقة املرج ن، رقم 12.
مراقب الحس أ ت: السيد الطيب 
لشركة  املسير  الشر7ك  اعيس، 
وحيد،  شر7ك  من  ش.م.م  اعيس، 
ملدينة  التج ري  أ لسج2  املسجلة 
 294271 رقم  تحت  البير ء  الدار 
 138 والك ئن مقره  أ لدار البير ء، 

ش رع يعقوب املنصور.
اقتط ع  يتم  االحتي طي:  تكو7ن 
نسبة خمسة في املئة من الربح الص في 
لتكو7ن  يخصص  امل لية  للسنة 
على بن ينقص  االحتي طي الق نوني، 
السنوات  خس رات  الربح  هذا  من 
إن ك نت هن ك خس رات.  املنصرمة، 
امل لية  السنة  برب ح  على  تجري  كم  
ك2 االقتط ع ت األخرى اله دفة إلى 
الق نون  يفرضه  احتي طي  تكو7ن 
احتي طي  بو  األس �شي،  النظ م  بو 
الجمعية  تتخذ  بن  يمكن  اختي ري 
الع مة الع دية قرارا أتكو7نه قب2 ك2 

توزيع لألرب ح.
األرب ح  تتكون  االرب ح:  توزيع 
الق ألة للتوزيع من األرب ح الص فية 
منه   تنقص  بن  على  امل لية،  للسنة 
خس رات السنوات املنصرمة واملب لغ 
تر ف  وبن  لالحتي طي  املخصصة 
السنوات  عن  املنقولة  األرب ح  إليه  
امل لية الس أقة. يحدد من هذا الربح 
الق أ2 للتوزيع، الربح األول املخصص 
لألسهم الع دية على بن تحسب تبع  
ملبلغ ربسم ل الشركة الذي تم تحر7ره 
ولم ترجع قيمته بسعر يحدده الجمع 
الع م، واحتي طي إض في بو مب لغ يتم 

ترحيله  واألرب ح اإلض فية.
يمنح  ال  املمنوحة:  االمتي زات 
لف ئدة  امتي ز  اي  االس �شي  الق نون 

املس همين او غير املس همين.

مقتري ت قبول تفو7ت االسهم: 
إم   التفو7ت  بو  اإلرث  ح لة  في  عدا 
إلى  للفروع  بو  لألصول  بو  للزوج، 
الغ ية،  أإدخ ل  الث نية  الدرجة 
أأية  للغير  األسهم  تفو7ت  يخرع 
مجلس  ملوافقة  الصف ت  من  صفة 

اإلدارة.
التج ري:  أ لسج2  التسجي2 
التج ري  أ لسج2  الشركة  سجلت 
لدى كت أة ضبط املحكمة التج ر7ة 
 2222 اأر27  أت ر7خ7  البير ء  للدار 

تحت رقم539393 .
للخالصة والبي ن

»بعيس» ش.م.م لشر7ك واحد

233 P

»بعيس» ش.م.م. لشر7ك واحد

138، ش رع يعقوب املنصور، الدار البير ء.

اله تف:32 23 23 2522

الف كس:27 23 23 2522

 شركة » فيمس براند موروكو » 
 FAMOUS BRANDS  

   MOROCCO
 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ربسم له   : 100.000,00 درهم

مقره  االجتم عي: 179، تق طع ش رع 
لندن وش رع املق ومة، حي مرس 

السلط ن، الدار البير ء
السج2 التج ري: 484925

إشه ر
اإلستتن ئي  الع م  الجمع  قرر 
2222 م رس  ف تح  أت ر7خ   املنعقد 

 م  يلي:
-نق2 املقر االجتم عي للشركة الى  
حي مرس السلط ن،  الدار البير ء، 
املق ومة،  لندن وش رع  تق طع ش رع 

 . 179
-تعدي2 الفص2 الرابع من الق نون 

األس �شي للشركة. 
-تحيين الق نون األس �شي للشركة.
اإليداع الق نوني :   اإليداع الق نوني 
للملف تم أكت أة الربط أ ملحكمة 
أت ر7خ للدارالبير ء   التج ر7ة 

 822523 تحت رقم   2222 بأر27   7  
تحت  الترتيبي  أ لسج2  تقييده  وتم 

رقم 12877.
للخالصة والبي ن

» بعيس » ش.م.م لشر7ك واحد

234 P
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ECOM TECH PARTNERS
SARL
تأسيس

 22 أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في 
تأسيس  تم  قد  أ لرب ط   2221 م ي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحم2 الخص ئص الت لية:
 ECOM TECH  : التسمية 

.PARTNERS SARL
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجتم عي :

محل2،  )مبرمج،   : اإلعالمي ت 
مصمم).

التسو7ق  الرقمي.
درهم   122.222  : امل ل  ربس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122درهم للحصة .
من  اأتداء  99سنة   : املدة 

التأسيس النه ئي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
شقة   32 عم رة   : املقر اإلجتم عي 

8 ش رع احمد لوكلي حس ن الرب ط.
التسيير : السيد الطيبي اعالم.

التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
نوفمبر   3 أت رخ   155653 تحت رقم 

.2221
235 P

STE. SA’MELIOR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشر7ك وحيد

الراسم ل اإلجتم عي للشركة : 
122.222.22 درهم 

 27 أت ر7خ  عرفي  عقد  أموجب 
الق نون  وضع  تم   2222 م رس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة بشر7ك واحد م  يلي :
STE. SA’MELIOR : التسمية

.SARL AU
مدة قي م الشركة : 99 سنة اأتداء 

من ت ر7خ تأسيسه  النه ئي.

رقم   58 عم رة   : اإلجتم عي  املقر 
الشقة A3 زنقة سبو اكدال الرب ط.

للشركة:  اإلجتم عي  الراسم ل 

122.222.22 درهم  مقسم إلى 1222 

حصة  ك2  مقدار  إجتم عية  حصة 

122 درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة سلمى الوزاني.

الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

فيم  يلي :

مستش ر في التسيير.

الفردية  املق والت  مدرب 

والجم عية.

أ ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   5 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 
التج ري  السج2  رقم  تحت   2222
الق نوني رقم  رقم اإليداع   159227

.123516

236 P

INSIGHT SOLUTION SA
شركة مجهولة

ربسم له  : 322.222.22 درهم

مقره  اإلجتم عي : ش رع الحسن 

الث ني عم رة افران املح2 رقم 9 

الرب ط
رقم السج2 التج ري 159439 

املدينة الرب ط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم   2222 م رس   12 أت ر7خ  الرب ط 

أ ملميزات  مجهولة  شركة  تأسيس 

الت لية :

 INSIGHT SOLUTION : التسمية

.SA

الهدف اإلجتم عي :

واإلستش رات  الدراسة  إجراء 

وبنشطة  والتدر7ب  املش ريع  وتنفيذ 

امليك نيكية  الهندسة  في  الخدمة 

اإللكترونية  والهندسة  والح سوب 

والكهرب ئية.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 

جميع  وتسو7ق  وتوزيع  وتصنيع 

املنتج ت املتعلقة أ لهدف اإلجتم عي 

للشركة.

السلع  جميع  وتصدير  استيراد 

واملعدات  املصنعة  شبه  واملنتج ت 

لتسو7ق  املستعملة  بو   الجديدة 

الع مالت  واستغالل وتسو7ق جميع 

املتعلقة  والتراخيص  التج ر7ة 

أأغراض الشركة.

املس هون :

 السيد مع د العبودي 1 سهم.

السيدة مر7م ألحي ح 1 سهم.

السيد ادريس اومست 1 سهم.

 TY CAPITAL SARL الشركة 

1.529 سهم.

 MM CAPITAL SARL الشركة 

1.468  سهم.

يقدر ربس م ل   : ربسم ل الشركة 

 322.222.22 قيمته  أمبلغ  الشركة 

سهم قيمة   3.222 درهم موزعة إلى 

ك2 واحد 122.22 درهم.

من  اأتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس النه ئي بي من ت ر7خ وضع 

السج2 التج ري أ لرب ط.

املقر اإلجتم عي : مقره  اإلجتم عي 

افران  عم رة  الث ني  الحسن  ش رع 

املح2 رقم 9 الرب ط.

اإلدارة :

بعر ء مجلس اإلدارة.

السيد مع د العبودي.

السيدة مر7م ألحي ح.

 TY CAPITAL SARL الشركة 

أأك دير  التج ري  أ لسج2  املسجلة 

أرقم 47277 ممثلة من طرف السيد 

ادريس اومست.

تعين بعر ء مجلس اإلدارة ملدة 3 

سنوات تنتهي في نه ية اإلجتم ع الع م 

ديسمبر   31 للسنة امل لية املنتهية في 

.2224

والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 

التنفيذي.

العبودي  مع د  السيد  تعيين 

كرئيس ومدير تنفيذي ملدة 3 سنوات 

تنتهي في نه ية اإلجتم ع الع م للسنة 

امل لية املنتهية في 31 ديسمبر 2222.

في املحكمة   : تم اإليداع الق نوني 

بأر27   13 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت الرقم 2648.
اإلستخراج وذكر

املسير

237 P

MANATUS

S.A.R.L AU

تغيير شركة
رقم السج2 التج ري : 31213

تعدي2  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 

شركة أ ملميزات الت لية :

العنوان  إلى  املقر اإلجتم عي  نق2 

الت لي حي الزاو7ة الدرق و7ة اأن جر7ر.

أ ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

بأر27   12 أت ر7خ  أ لعيون  اإلأتدائية 

2222 تحت رقم 1001/22.

238 P

GLOBALIND

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر ربسم له  ب :50.000,00  درهم

املقر االجتم عي: الرقم:15، ش رع 

االأط ل، الشقة رقم:4،بكدال، 

الرب ط

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في ف تح 

 21 أت ر7خ  ،ومسج2  فبراير2221 

الشركة  شرك ء  قرر  ديسمبر2221 

م يلي:

تغيير املقر االجتم عي للشركة من 

العنوان  إلى  بعاله  املذكور  العنوان 

 I عم رة رقم:   ،4 اق مة مروة  الت لي: 

الشقة رقم:4، سال الجديدة.    

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

تحت   ،2222 بأر27   14 أت ر7خ 

رقم123822.

)السج2 التج ري رقم: 114559).

239 P
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SPICES COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

أمس هم وحيد
رقم السج2 التج ري 496287 

الدارالبير ء

الغير  الع م  الجمع  أمقت�شى 

أت ر7خ  أ لدارالبير ء  الع دي املؤرخ 

7 ديسمبر 2221 والجمع الع م الغير 

أت ر7خ  أ لدارالبيص ء  الع دي املؤرخ 

ف تح فبراير 2222 تم اآلتي :

اإلجتم عي  املقر  تحو27 

الزرقطوني   ش رع    412 للشركة من 

 1 رقم  األول  الط أق  حم د  إق مة 

أ لط أق   7 الشقة  إلى  الدارالبير ء 

محمد  ش رع    387 العم رة  من   3

الخ مس الدارالبير ء.

توسيع الهدف اإلجتم عي أإض فة 

فقرات جديدة وهي ك لت لي : 

وتوزيع  وتصنيع  استيراد 

ومنتج ت  التجمي2  مستحررات 

واملبيدات  الشخصية  النظ فة 

الحيو7ة.

تحيين الق نون األس �شي للشركة.

أ ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة أ لدارالبير ء يوم 29 م رس 

2222 تحت رقم 819475.
املسير

240 P

 SOCIETE MAROCAINE
 PROFESSIONNEL DES

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ربسم له  : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتم عي : مجموعة A رقم 2 

تقديس الس كنية كراج 2 القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أ لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصف ت الت لية :

 SOCIETE  : التسمية 

 MAROCAINE PROFESSIONNEL

.DES SERVICES SARL

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

 A مجموعة   : اإلجتم عي  املقر 

 2 كراج  الس كنية  تقديس   2 رقم 

القنيطرة.

موضوع الشركة : 

ت جر.

األشغ ل املختلفة.

ربسم ل  حدد   : الشركة  ربسم ل 

122.222.22 درهم  الشركة في مبلغ  

إجتم عية  حصة   1222 إلى  مقسم 

أقيمة 122 درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد محمد   : التسيير 

بمين من ع.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 

أ ملحكمة اإلأتدائية أ لقنيطرة تحت 

رقم 64889 أت ر7خ 7 بأر27 2222.

241 P

OSLIN’S BEAUTY SALON
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد

ربسم له  : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتم عي : 181-176 ش رع 

محمد الديوري الط أق األر�شي 

مكتب رقم 9 القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى   

أ لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصف ت الت لية :

 OSLIN’S BEAUTY  : التسمية 

.SALON SAR LAU

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر7ك وحيد.

181-176 ش رع   : املقر اإلجتم عي 

األر�شي  الط أق  الديوري  محمد 

مكتب رقم 9 القنيطرة.

موضوع الشركة : 

 TENANT UN

 ETABLISSEMENT DE SOINS DE

.BEAUTE

ربسم ل  حدد   : الشركة  ربسم ل 

122.222.22 درهم  الشركة في مبلغ  

إجتم عية  حصة   1222 إلى  مقسم 

أقيمة 122 درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

السيدة  إلى  بسند   : التسيير 

حكيمة العروي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 

أ ملحكمة اإلأتدائية أ لقنيطرة تحت 

رقم 64913 أت ر7خ 12 بأر27 2222.

242 P

 LA MAROCAINE

 DES TRAVAUX DE

 TELECOMMUNICATION ET

SERVICES
S.A.R.L AU

إعالن ق نوني عن تأسيس شركة
لشركة  األس �شي  الق نون  بقيم 

أمقت�شى  محدودة  مسؤولية  ذات 

 2222 عقد عرفي أت ر7خ ف تح بأر27 

ك لت لي :

 LA شركة    : اإلسم 

 MAROCAINE DES TRAVAUX

 DE TELECOMMUNICATION ET

.SERVICES S.A.R.L AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد.

املقر اإلجتم عي : زنقة سبو عم رة 

الشوب مكتب 2 ط أق 5 القنيطرة.

ت ر7خ  من  اأتداء   99  : املدة 

تسجيله  أ لسج2 التج ري.

موضوع الشركة :

اإلستش رات  اإلدار7ة.

الهندسة املعلوم تية.

ت جر.

أأية عملية  القي م  وبصفة ع مة 

خدم تية ترتبط بشك2 مب شر بو غير 

مب شر أإحدى األنشطة بعاله بو التي 

من شأنه  تنمية موضوع الشركة.

في  حدد   : الشركة  م ل  ربس 

إلى  مقسمة  درهم   122.222.22

1222 حصة قيمة الواحدة منه  122 

درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

أت ر7خ  املزداد  اوشقير  بيوب  للسيد 

لبط قة  والح م2   1996 م ي   32

.JA179427 التعر7ف الوطنية رقم

أمصلحة  الشركة  تقييد  تم 

السج2 التج ري أ ملحكمة اإلأتدائية 

أ لقنيطرة تحت عدد 64949.

243 P

 SOCIETE AORK

IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد

ربسم له  : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتم عي : 235  متجر1 

 TRANCHE 2  بلي نس دارن

القنيطرة

رفع ربسم ل الشركة
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

 SOCIETE لشركة  الع دي  الغير 

 AORK IMMOBILIER SARL AU

أت ر7خ 31 م رس 2222 تقرر م  يلي:

قرر الشر7ك الوحيد رفع ربسم ل 

إلى  درهم   122.222.22 الشركة من 

أز7 دة  وذلك  درهم   1.222.222.22

922.222.22 دهم.

أ ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 

اإلأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 13 بأر27 

2222 تحت رقم 91249.
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STE THE SEAGULL
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسم له  : 122.222 درهم
مقره  االجتم عي : 24 زنقة قرطبة 
اق مة قرطبة متجر رقم 2 القنيطرة

ت سيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أ لقنيطرة، تم وضع الق نون االس �شي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصف ت الت لية :
 STE THE SEAGULL  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.
زنقة   24  : االجتم عي  املقره  
 2 رقم  متجر  قرطبة  اق مة  قرطبة 

القنيطرة.
موضوع الشركة مطعم : 

.EXPLOITANT UN MILK BAR 
راسم ل  حدد   : الشركة  راسم ل 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجتم عية  حصة   1222 الى  مقسم 

أقيمة 122 درهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

ر7م  السيدة  الى  بسند   : التسيير 
بش ر.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر.

التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 
أ ملحكمة االأتدائية أ لقنيطرة تحت 

رقم 64915 أت ر7خ 12 بأر27 2222.
245 P

STE SA FASHION ZAZ
شركة ذات مسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد
راسم له  : 122.222 درهم

مقره  االجتم عي : 26 زنقة ابي 
زرعة، عم رة A، اق مة رضوان، 

مكتب رقم 7 القنيطرة
ت سيس شركة

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  وضع  تم  أ لقنيطرة، 
املسؤولية  ذات  لشركة  االس �شي 

املحدودة ذات املواصف ت الت لية :

 STE SA FASHION  : التسمية 

..ZAZ SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة  بشر7ك وحيد.
ابي  زنقة   26  : االجتم عي  مقره  

رضوان،  اق مة   ،A عم رة  زرعة، 

مكتب رقم 7 القنيطرة.

 TAILLEUR  : الشركة  موضوع 

..COUTURIER
راسم ل  حدد   : الشركة  راسم ل 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتم عية  حصة   1222 الى  مقسم 

أقيمة 122 درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند الى السيدة سع د 

ن فع.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 

أ ملحكمة االأتدائية أ لقنيطرة تحت 
رقم 64629 أت ر7خ 17 م رس  2222.

246 P

STE  SOFI-T- PROGRESS
شركة ذات مسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد
راسم له  : 122.222 درهم

مقره  االجتم عي : 26 زنقة ابي 

زرعة، عم رة A، اق مة رضوان، 

مكتب رقم 7 القنيطرة

ت سيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أ لقنيطرة، تم وضع الق نون االس �شي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصف ت الت لية :

STE SOFI-T-  : التسمية 

.PROGRESS SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة  بشر7ك وحيد.
ابي  زنقة   26  : االجتم عي  مقره  

رضوان،  اق مة   ،A عم رة  زرعة، 

مكتب رقم 7 القنيطرة.

موضوع الشركة : املق ولة في ادارة 

املزارع، ت جر واالستيراد والتصدير.

راسم ل  حدد   : الشركة  راسم ل 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتم عية  حصة   1222 الى  مقسم 

أقيمة 122 درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

السيدة  الى  بسند   : التسيير 

.SOUFI HANANE

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 

أ ملحكمة االأتدائية أ لقنيطرة تحت 
م رس   ف تح  أت ر7خ   64417 رقم 

.2222

247 P

STE  TDLINE
شركة ذات مسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد

ت سيس شركة
محرر  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم   ،2222 اأر27   5 أ لقنيطرة أت ر7خ 

انش ء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخ صي ت  ذات  وحيد  بشر7ك 

الت لية :

.STE TDLINE  : االسم

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة  بشر7ك وحيد.

مق ول بشغ ل   : موضوع الشركة 

مختلفة بو البن ء والتف وض.

املدة : 99 سنة.

أكر  بأو   48  : الشركة  مقر 

 2 الصديق اق مة ايم ن مكتب رقم 

القنيطرة.
راسم ل الشركة : 122.222 درهم 

فئة   من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للواحدة.

اعب دو عبد الفري2   : الحصص 

1222 حصة.

الفري2  عبد  اعب دو   : التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السج2 التج ري رقم : 64929.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

للشركة  الق نوني  االيداع  تم 

أ ملحكمة االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 

11 بأر27 2222،  تحت رقم 64929.

248 P

 STE  BARAKAT

GARDIENNAGE

شركة ذات مسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد

ت سيس شركة
محرر  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أ لقنيطرة أت ر7خ 21 م رس 2222، تم 

انش ء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخ صي ت  ذات  وحيد  بشر7ك 

الت لية :

 STE BARAKAT   : االسم 

.GARDIENNAGE

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة  بشر7ك وحيد.

: شركة لحراسة  موضوع الشركة 

املب ني الع مة او الخ صة.

املدة : 99 سنة.

 2 48 تجزئة الوف ء   : مقر الشركة 

القنيطرة.

راسم ل الشركة : 122.222 درهم 

فئة   من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للواحدة.

الحصص : الكب �شي سه م 1222 

حصة.

التسيير : الكب �شي سه م كمسيرة 

للشركة ملدة غير محدودة.

السج2 التج ري رقم : 64935.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

للشركة  الق نوني  االيداع  تم 

أ ملحكمة االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 

13 بأر27 2222،  تحت رقم 64935.

249 P
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STE OUAZZANE BUSINESS

شركة ذات مسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد

ت سيس شركة
أمقت�شى سند عرفي محرر أوزان 

بنش ت  فقد   ،2222 ين ير   17 في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشر7ك وحيد والتي تتصف ك لت لي :

 STE OUAZZANE  : التسمية 

.BUSINESS

الهدف : موقف السي رات، محطة 

وادارة  استغالل  السي رات،  غس2 

ومحطة  والترفيه  التسوق  مراكز 

أنزين.

 3 : موالي الته مي  املقر االجتم عي 

وزان.

سنة تنطلق من يوم   99  : الفترة 

الت سيس النه ئي بي من ت ر7خ وضع 

السج2 التج ري.

 122.222  : االجتم عي  الراسم ل 

حصة   1222 الى  مقسم  درهم 

اجتم عية أقيمة 122 درهم للواحدة 

موزعة ك لت لي :

السيد تواربي يونس 1222 حصة.

التسيير  مهمة  يتولى   : التسيير 

السيد تورابي يونس.

ف تح  من    : االجتم عية  السنة 

سنة  ك2  من  ديسمبر   31 الى  ين ير 

م عدا السنة االولى تبتدئ من ت ر7خ 

التسجي2.

االنج ز  %لتكو7ن   5  : االرب ح 

الق نوني و الح ص2 يبقى رهن اش رة 

الجمع الع م.

كت أة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

أوزان  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

رقم  تحت   ،2222 م رس   28 يوم 

3482، وتم تسجي2 الشركة أ لسج2 

التج ري أوزان تحت رقم 1927.
املسير : 

250 P

 STE MYCOACHSB
SARL AU

ت سيس شركة
 MYCOACHSB  : الشركة  اسم 

.SARL AU

استش رات   : االجتم عي  الهدف 

ادار7ة وتدر7ب.

املسيرة   5 ام2   : االجتم عي  املقر 
يعقوب  الط أق االول حي   669 رقم 

املنصور الرب ط.
راسم ل الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

درهم   122 1222 حصة من فئة 

للسيد سعيد أن ني ز7 تني.

التسيير : سعيد أن ني ز7 تني.
التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

أ لرب ط : 159451.

251 P

 STE AZRA LIFE
SARL

راسم له  : 122.222 درهم

ت سيس شركة
املنعقد  الع م  الجمع  من  أقرار 

تم ت سيس   ،2222 م رس   23 أت ر7خ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحم2 الخص ئص الت لية :

 AZRA االسم التج ري : بزرا اليف

.LIFE

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.

التصدير   : االجتم عي  الغرض 

واالستيراد.

لال  ش رع   61  : االجتم عي  املقر 

املع ني  مصطفى  تق طع  ي قوت 

مركز الر7 ض   56 الط أق االول رقم 

الدارالبير ء.

 122.222  : االجتم عي  الراسم ل 

درهم.

مي رة  السيد   : الربسم ل  توزيع 

محمد .. 522 حصة.

السيد مي رة رشيد .. 522 حصة.

: تسير الشركة من  تسيير الشركة 
مي رة   : السيدين  الشر7كين  طرف 
محمد ومي رة رشيد ملدة غير محدودة 
وب لتوقيع  الصالحي ت  جميع  مع 

املشترك للشر7كين او احدهم .
املدة : 99 سنة.

أ لسج2  الق نوني  االيداع  تم 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  التج ري 
م رس   31 أت ر7خ  أ لدارالبير ء 

2222، تحت رقم 819541.
252 P

STE L-Z PERFECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك واحد.
تأسيس شركة

أمقت�شى عقد عرفي بسال  أت ر7خ 
تم وضع الق نون   ،2222 م رس   15
املسؤولية   ذات  لشركة  األس �شي 
ذات  واحد  بشر7ك  املحدودة 

الخص ئص الت لية:
 L-Z    : االجتم عي  التسمية 

 . PERFECT
:ممون،    االجتم عي    الهدف  ـــ 

ت جر.
التج ر7ة  العملي ت  إدارة  مق ول 
للخدمة  الزراعية  بو  الصن عية  بو 

املدنية بو جيش.
مكرر   23 رقم   : االجتم عي  املقر 
الرش د  حي  محمد  سيدي  ش رع 

القر7ة -سال .
املدة االجتم عية: 99 سنة .

حدد    : االجتم عي  الربسم ل 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  ربسم ل 
حصة      1222 على   موزع  درهم 
للحصة  وزعت 122 درهم    من فئة 

  كم  يلي  : 
  1222 جواد  االزهري  السيد 

حصة.
التسيير             : تم تعيين السيدة 
ملدة  للشركة  كمسير  ازهور،  لهراوي 

غير محدودة.
تم التسجي2 في السج2 التج ري 
أ ملحكمة  الربط  كت أة  لدى 

االأتدائية بسال تحت رقم 35769.
253 P

STE ANBAA EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت سيس شركة
بكتوبر   25 أت ر7خ  عرفي  بعقد 

2221ن مسج2 أ لرب ط وضع النظ م 

املسؤولية  ذات  للشركة  االس �شي 

املحدودة مميزاته  ك لت لي :

 ANBAA  : التج ري  االسم 

.EXPRESS

درهم   1.222.222  : الراسم ل 

مقسمة الى 12.222 حصة ك2 واحدة 

122 درهم منحت للشرك ء ك لت لي :

الح م2  أنط لب   عثم ن  السيد 

 ..  QA92687 للبط قة الوطنية رقم 

ب  752 حصة.

الح ملة  حفصة  أخوتي  السيدة 

A718823 ب  للبط قة الوطنية رقم 

252 حصة.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

الى 31 ديسمبر من ك2 سنة.

شقة   32 عم رة   : املقر االجتم عي 
الوكيلي  احمد  موالي  ش رع   8 رقم 

حس ن الرب ط.

الصح فة   : االجتم عي  املوضوع 

االشه ر.

املدة : 99 سنة اأتداء من تقييده  

في السج2 التج ري.

السيدة أخوتي حفصة   : التسيير 

رقم  الوطنية  للبط قة  الح ملة 

A718823 ملدة غير محددة.

أ ملحكمة  الشركة  تسجي2  تم 

التج ر7ة أ لرب ط أت ر7خ ف تح ديسمبر 

2221، تحت رقم 156263.

254 P

 STE QAIS FOR PLASTIC
SARL AU

مؤرخ  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

قد   ،2222 ين ير   22 أ لرب ط أت ر7خ 

املسؤولية  ذات  شركة  ت سيس  تم 

املحدودة بشر7ك وحيد.

جميع  انت ج   : االجتم عي  الهدف 

مواد البالستيكية.
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التغليف  مواد  جميع  انت ج 

الورق الك رتون،  والتعبئة أالستيك، 

الثوب.

جميع  وتدو7ر  ومع لجة  اع دة 

انواع النف ي ت.

املواد  واالستيراد  التصدير 

البالستيكية.
راسم ل الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة :

 Mr. QIAS MAGED AHMED

MOHAMMED 1222 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

الت سيس النه ئي بي من ت ر7خ وضع 

السج2 التج ري.

:  من ف تح ين ير الى  السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.

شط الغ أة دوار دوسليم   : املقر 

ع مر أوقن دل سال.

احمد  م جد  السيد   : املسير 

 QIAS MAGED AHMED محمد 

.MOHAMMED
 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

.35329

255 P

 STE N.M TEXTILE
 SARL AU

مؤرخ  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

قد   ،2222 ين ير   22 أ لرب ط أت ر7خ 

املسؤولية  ذات  شركة  ت سيس  تم 

املحدودة بشر7ك وحيد.

الهدف االجتم عي : انت ج املالبس 

الج هزة.

الصوف  من  الخيوط  انت ج 

والقطن.

انواع  وتسو7ق جميع  وبيع  شراء 

املالبس.

انواع  واالستيراد جميع  التصدير 

املالبس.
راسم ل الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة :

 Mme.MASTOUR NAIMA  .....
1222 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
الت سيس النه ئي بي من ت ر7خ وضع 

السج2 التج ري.
:  من ف تح ين ير الى  السنة امل لية 
31 ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
زنقة  الشف عة  حي   29  : املقر 

الرش د سال.
نعيمة  مستور  السيدة   : املسير 

.Mme MASTOUR NAIMA
 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

.35273
256 P

  STE IDRISS RECYCLING
 SARL AU

مؤرخ  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
قد   ،2222 ين ير   17 أ لرب ط أت ر7خ 
املسؤولية  ذات  شركة  ت سيس  تم 

املحدودة بشر7ك وحيد.
مواد  انت ج   : االجتم عي  الهدف 

البالستيكية.
التغليف  مواد  جميع  انت ج 
والتعبئة أالستيك، الورق، الك رتون، 

الثوب.
جميع  وتدو7ر  ومع لجة  اع دة 

انواع النف ي ت.
املواد  واالستيراد  التصدير 

البالستيكية.
راسم ل الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة :
 Mr.IDRISS BOUGUERNE  .....

1222 حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
الت سيس النه ئي بي من ت ر7خ وضع 

السج2 التج ري.
:  من ف تح ين ير الى  السنة امل لية 
31 ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
شط الغ أة دوار دوسليم   : املقر 

ع مر أوقن دل سال.

أوكرن  ادريس  السيد   : املسير 

.Mr.IDRISS BOUGUERNE
 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

.35283

257 P

شركة ماي بركر 
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  االجتم عي : ش رع عبد الكر7م 

الخط بي قص ر7ة املحيط رقم 8 حي 

املحيط الرب ط

يوم  مؤرخ  محرر  أمقت�شى 

الغير  الع م  للجمع   2222 ين ير   3

ش.م.م.  أركر  م ي  لشركة  الع دي 
راسم له  122.222 درهم.

تم االقرار أ الجم ع على م  يلي :

تفو7ت الحصص : السيد شر7ف 

أ ع جميع حصصه  السب عي  مهدي 

حصة التي ييملكه  في الشركة   522

 52.222 اجم لية  أقيمة  أركر  م ي 

درهم الى :

السيد اأراهيم نظيفي 522 حصة 

أقيمة 52.222 درهم.

السب عي أ عت  السيدة لالشيم ء 

التي  حصة   522 حصصه   جميع 

يمتلكه  في الشركة م ي أركر أقيمة 

اجم لية 52.222 درهم الى :

 522  .. نظيفي  اأراهيم  السيد 

حصة أقيمة 52.222 درهم.

الجديد  التقسيم  يصبح  أذلك 

للراسم ل ك لت لي :

 1222  : نظيفي  اأراهيم  السيد 

حصة أقيمة 122.222 درهم.

وبذلك تم تغيير امل دتين 6 و7 من 

الق نون االس �شي للشركة.

لقد تم تحو27   : تحو27 الشركة 

الشركة من ش.م.م الى ش.م.م. ذات 

الشر7ك الوحيد.

استق لة املسيرين الشرك ء.

التسيير  تقر7ر  درسوا  الشركة 

للمسيرين منذ الع م االول لت سيس 

للمحرر  الشركة الى ت ر7خ االمر ء 

وتمت املص دقة عليه.

االستق لة،  على  وافقوا  ولقد 

املسيرين  ذمة  اعف ء  على  ووافقوا 

السب عي  مهدي  شر7ف  السيد 

والسيدة لالشيم ء السب عي.

تم  لقد   : الجديد  املسير  تعيين 

الشر7ك  للشركة  كمسير  تعيين 

اأراهيم  السيد   : والوحيد  الجديد 

نظيفي.

أ نه  املسير  الشر7ك  صرح  وقد 

مت بعة  او  مالحقة  اية  له  ليست 

ق نونية وب لت لي قبوله املهمة الجديدة 

لتسيير الشركة.

من   14 البند  تغيير  تم  وب لت لي 

 14 البند  الق نون االس �شي للشركة، 

ادارة الشركة وتوقيع املرخص.

من   14 امل دة  ملقتري ت  وفق  

تسيير  للشركة،  االس �شي  الق نون 

الشركة سوف يمنح للمسير الشر7ك 

اأراهيم  السيد  أ مر ء  الوحيد 

نظيفي.

أكت أة  الق نوني  االيداع  تم 

التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 

أ لرب ط أت ر7خ 9 م رس 2222، تحت 

رقم 122761.

258 P

STE KHADAMAT RIADIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر7ك وحيد

ح2 الشركة
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

أت ر7خ  الشركة  أمقر  عقد  الذي 

فيه  قرر  والذي   ،2221 فبراير   28

الشر7ك الوحيد م  يلي : 

 KHADAMAT الشركة  ح2 

.RIADIA

اليعقوبي  زكر7 ء  السيد  تسمية 

كمصفي للشركة.

تم االيداع الق نوني لدى املحكمة 

اكتوبر   4 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2221، تحت رقم 117999.

259 P
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 STE TALMEST
 SARL

اعالن ق نوني
أمقت�شى العقد العرفي املص دق 
تم   ،2222 م رس   31 أت ر7خ  عليه 
انش ء شركة ذات مسؤولية محدودة 

تحم2 الخص ئص الت لية :
.STE TALMEST SARL : التسمية
اسم عي2  ايت   : االجتم عي  املقر 

ت نوغة ت كز7رت القصيبة.
االشغ ل   : االجتم عي  الغرض 

املختلفة والبن ء.
راسم ل : 522.222 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 
ت ر7خ تسجيله  في السج2 التج ري.

الرحم ن  عبد  السيد   : املسير 
وذلك ملدة   ،  CI N° IC8512 اسري، 

غير محدودة.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ك2  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
أكت أة  الق نوني  االيداع  تم 
أبني  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 
السج2   ،345 رقم  تحت  مالل، 
التج ري رقم 12629، أت ر7خ 6 اأر27 

.2222
260 P

 STE GEO-SUN
SARL  AU

اعالن ق نوني
أمقت�شى العقد العرفي املص دق 
عليه أت ر7خ 5 ين ير 2222، تم انش ء 
شركة ذات مسؤولية محدودة تحم2 

الخص ئص الت لية :
 STE GEO-SUN  SARL : التسمية

.AU
 6 البس تين   : االجتم عي  املقر 

طر7ق الفقيه أن ص لح أني مالل.
أيع   : االجتم عي  الغرض 
واملستلزم ت  الاللي ت،  التجهيزات، 
الشمسية  الط قة  الواح  الفالحية، 

واالشغ ل املختلفة والبن ء.
راسم ل : 122.222 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 

ت ر7خ تسجيله  في السج2 التج ري.

املسير : السيد اليعقوبي محمود،  

غير  ملدة  وذلك   ،  CIN°1429627

محدودة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ك2  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

أكت أة  الق نوني  االيداع  تم 

أبني  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

السج2   ،191 رقم  تحت  مالل، 

أت ر7خ  ،12459 رقم   التج ري 

 17 فبراير  2222.

261 P

  STE CEPAX
 SARL

اعالن ق نوني
أمقت�شى العقد العرفي املص دق 

عليه أت ر7خ 8 ين ير 2222، تم انش ء 

شركة ذات مسؤولية محدودة تحم2 

الخص ئص الت لية :

. STE  CEPAX  SARL : التسمية

تجزئة  مح2   : االجتم عي  املقر 

حي فلسطين قصبة   52 تدلو7ة رقم 

ت دلة.

االشغ ل   : االجتم عي  الغرض 

العق قير  وبيع  والبن ء،  املختلفة 

أ لتقسيط.
راسم ل : 122.222 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 

ت ر7خ تسجيله  في السج2 التج ري.
البوعالوي  السيد   : املسير 

وذلك ملدة   ،  CIN°IA325 ألك سم،  

غير محدودة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ك2  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

أكت أة  الق نوني  االيداع  تم 

الربط أ ملحكمة االأتدائية أقصية 

السج2   ،39 رقم  تحت  ت دلة، 

التج ري رقم 2149، أت ر7خ 16 فبراير  

.2222

262 P

STE W.K.S PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  االجتم عي : رقم 7 مكرر زنقة 

أق لي استوديو رقم 1، اكدال الرب ط

التبرع ت أ لحصص الجتم عية، 
واستق لة املسيرين وتعيين واحد 

جديد
املؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أ لرب ط يوم 7 ديسمبر 2221 الشر7ك 

 W.K.S لشركة  الجديد  الوحيد 

محدودة  شركة   ،  PROMOTION

املسؤولية قد اتخذ القرارات الت لية :

25 حصة  املوافقة على التبرع ب 

أت ر7خ تنفيده   تم  التي   اجتم عية 

من قب2 السيدة   ،2221 ديسمبر   7  

محمد  السيد  لص لح  أالفر7ج  كنزة 

املهدي الخليفي.

هبة  ان  الوحيد  املس هم  يعتبر 

وتم  شرعية  االجتم عية  الحصص 

اأالغ الشركة أ لشك2 الصحيح.

من  املقدمة  االستق الت  قبول 

واالنسة  أالفر7ج  ام2  السيد  طرف 

سكينة  أالفر7ج من مه مهم كمسيرين 

مش ركين داخ2 الشركة واأراء ذمتهم  

الك ملة والنه ئية من ادارتهم.

املهدي  محمد  السيد  تعيين 

املزداد  الجنسية  مغربي  الخليفي 

أت ر7خ 21 ين ير 1986 أف س والس كن  

ب 99 تجزئة احد طر7ق ايموزار ف س 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  والح م2 

وحيد  كمسير   ،CD92963 رقم 

للشركة ملدة غير محدودة لبتداء من 

7 ديسمبر 2221.

للشركة  الق نوني  الشك2  تحو27 

الى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

بشر7ك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.

تحيين الق نون االس �شي للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

فبراير   12 أت ر7خ  أ لرب ط   التج ر7ة 

2222، تحت رقم 122265.

263 P

STE  LEARNBYDOING
SARL  AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر7ك وحيد
ت سيس شركة

أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
الق نون  تم وضع   ،2222 م رس   7  
املسؤولية  ذات  لشركة  االس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  املحدودة  

تتخلص في م  يلي :
التسمية : 

.STE LEARNBYDOING           
االستش رة في   : الهدف االجتم عي 
التسيير )في مج ل التعليم والتكو7ن).
املقر االجتم عي : الرب ط 15 ش رع 

االأط ل شقة رقم 4 اكدال.
املدة : 99 سنة.

درهم   12.222  : راسم ل الشركة 
122 حصة قيمة ك2 واحد  مجزا الى 
الشر7ف  للسيد  كله   درهم   122

الشفش وني محمد عبد الفت ح.
الشر7ف  السيد   : التسيير 
الشفش وني محمد عبد الفت ح ملدة 

غير محدودة.
أ لسج2  الق نوني  االيداع  تم 
أ ملحكمة  الربط  أكت أة  التج ري 
اأر27   13 يوم  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 159447.
264 P

STE CREAM FOOD
SARL AU

RC N° : 156709
تعديالت

أمقت�شى محرر الشر7ك الوحيد 
 ،CREAM FOOD SARL AU لشركة
 1 ش رع عقبة مح2   4  : الك ئنة ب 
م رس   9 ب  واملؤرخ  الرب ط  اكدال 

2222، قرر الشر7ك الوحيد م  يلي :
قرر   : االجتم عية  الحصص  أيع 
السيد ع دل ليميني أيع 1222 حصة 
للسيدة  االجتم عية  حصصه  من 

خولة حج ز التي تقب2 1222 حصة.
جديد  مسير  وتعيين  استق لة 
عبد  السيد  املسير  قرر   : للشركة 
الفت ح الحمومي لالستق لة من تسيير 

خولة  السيدة  تعيين  وتم  الشركة 

حج ر كمسيرة وحيدة له .
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تعدي2 الق نون االس �شي للشركة:

الس لفة  تعديالت  أ دخ ل  وذلك 

الذكر ووفق  مل  يقتريه الق نون.

كت أة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

رقم  تحت   ،2222 اأر27   11 أت ر7خ 

.123686

265 P

 STE KIPASA

SARL AU

تصفية الشركة، تعيين املصفي
تحديد مقر التصفية

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املنعقد أت ر7خ ف تح اأر27 2222، قرر 

الشر7ك الوحيد لشركة KIPASA، م  

يلي :

املص دقة على تقر7ر املصفي.

اغالق حس ب التصفية أ لشركة.

التصفية النه ئية للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

اأر27   11 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 123666.
من اج2 االستخالص والبي ن

266 P

 STE   HIBALUX CAFE

SARL AU

تصفية النه ئية للشركة
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

قرر   ،2222 م رس   4 املنعقد أت ر7خ 

 HIBALUX لشركة  الوحيد  الشر7ك 

CAFE، م  يلي :

املص دقة على تقر7ر املصفي.

اغالق حس ب التصفية أ لشركة.

التصفية النه ئية للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

م رس   16 أت ر7خ  بسال  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 38562.
من اج2 االستخالص والبي ن

267 P

STE ATELIER CHAOUQI
SARL AU

ت سيس شركة
أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
 28 م رس 2222، أ لرب ط تم ت سيس 

شركة تحم2 الخص ئص الت لية :
 ATELIER CHAOUQI  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر7ك وحيد.
تصميم   : االجتم عي  الهدف 
وعرض وانت ج اللوح ت االلكترونية 

والطب عة الرقمية.
واملعدات  اللوح ت  الالفت ت، 
البن ء  واوراش  املرور  عالم ت 
االلفت ت  املعدات،   : والتهنئة 
االجهزة،  والخ رجية،  الداخلية 
اللوح ت  الوح ت والالفت ت املهنية، 

السينوبتيكية املريئة.
والخشب  األملنيوم  نج رة  اعم ل 

والحديد واملواد البالستيكية.
املعدنية  الهي ك2  وانت ج  تصنيع 
واط رات النوافذ واالأواب والبواأ ت 
وجميع الهي ك2 املعدنية او الخشبية.

تنظيم املن سب ت واالحداث.
بشك2  واالصالح  التهيئة  اعم ل 

ع م.
وبصفة ع مة ك2 العملي ت امل لية 
والعق ر7ة  والتج ر7ة  والصن عية 
 وغير العق ر7ة التي له  اتص ل مب شر 

او غير مب شر أ لهدف االجتم عي.
أ م كو  زنقة   2  : االجتم عي  املقر 

مح2 رقم 2 حي املحيط الرب ط.
املدة : 99 سنة.

122.222 درهم مقسم   : راسم ل 
الى 1222 حصة من فئة 122 درهم.

الرحم ن  عبد  السيد   : التسيير 
شوقي ملدة غير محدودة.

السنة امل لية : تبدب من ف تح ين ير 
الى 31  ديسمبر.

لف ئدة   %  5 بعد خصم   : االرب ح 
االحتي ط الق نوني الف ئض يتصرف 

فيه حسب قرار الشرك ء.
 159291  : التج ري  السج2 

الرب ط.

أ ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
اأر27   7 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 123581.
من اج2 االستخالص والبي ن

268 P

ILLI.ORGANIC
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
2 فبراير 2222 أ لرب ط.

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد 
الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
الخص ئص  تحم2  التي  الوحيد 

الت لية :
.ILLI.ORGANIC : التسمية

إدارة  منظم   : االجتم عي  الهدف 
املزارع.

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
اأن  ش رع   59  : االجتم عي  املقر 

سين  شقة رقم 11. بكدال، الرب ط.
حدد   : االجتم عي  الراسم ل 
درهم   122.222 ربسم ل الشركة في 
اجتم عية  حصة   1222 إلى  موزعة 
درهم للحصة في حوزة   122 أقيمة 

السيد محمد عبد املنعم أوحيدة.
عبد  محمد  السيد   : التسيير 
املنعم أوحيدة رقم البط قة الوطنية 
 19 قط ع  ب  الق طن   ،A375519
الر7 ض  حي   76 رقم   12 ن  ألوك 

الرب ط.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   15 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 
التج ري  السج2  رقم  تحت   ،2222

.158651
269 P

QTA
SARL

ربسم له  : 122.222 درهم
مسج2  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
م رس   14 أت ر7خ  البير ء  الدار  في 
ذات  تأسيس شركة  تم  قد   ،2222

املسؤولية املحدودة.

.QTA SARL : التسمية
تقديم   : االجتم عي  الهدف 
مج ل  في  واالستش رات  الخدم ت 
تطو7ر  املعلومي ت،  هندسة 
في  الرقمية  واالأتك رات  البرمجي ت 

تكنولوجي  املعلوم ت.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 
 SAS HOLDING لك2 حصة  درهم 

QUANTEAM 852 حصة.
محمد بمين ميدرة 152 حصة.

املجموع : 1222 حصة.
99 سنة اأتداء  : حددت في  املدة 
من ت ر7خ تسجيله  أ لسج2 التج ري.
إلى  ف تح  من   : امل لية  السنة 
عدا  م   سنة  ك2  من  31 ديسمبر 
ت ر7خ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجي2.
مقر الشركة : زنقة الجزائر، زنقة 
الط أق الث لث،  بأو أكر البكالني،   2
الدار  بنف ،  لوسيت ني ،   ،11 شقة 

البير ء.
املسير : محمد بمين ميدرة.

 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
.536761

270 P

STE RETAL MAISON
SARL

RC : 123211 - RABAT
ح2 الشركة الس أق ألوانه

تعيين املصفي
تحديد مقر التصفية

الع دي  غير  الع م  للجمع  تبع  
املنعقد أت ر7خ 25 بكتوبر 2221، قرر 
 RETAL MAISON لشركة  الشرك ء 
درهم،   122.222  : ش م م ربسم له  
ومقره  االجتم عي شقة 4 العم رة 27 
املحيط  ش رع جنيف  الث ني،  الدور 

الرب ط م  يلي :
ح2 الشركة الس أق ألوانه.

ف طمة  ر7ت ل  السيدة  تعيين 
مح2  وتحديد  للشركة،  كمصفي 
 27 العم رة   ،4 شقة  ب  التصفية 
املحيط  ش رع جنيف  الث ني،  الدور 

الرب ط.
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أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 123688.
من بج2 االستخالص والبي ن

271 P

MAKTRAVZ.ZYD
SARL AU

تأسيس شركة
MAKTRAVZ.  : الشركة  اسم 

.ZYD SARL AU
األعم ل   : االجتم عي  الهدف 
بعم ل  في  مق ول  البن ء  بو  املختلفة 

النج رة، التج رة.
املسيرة   5 بم2   : االجتم عي  املقر 
يعقوب  األول  الط أق   669 رقم 

املنصور، الرب ط.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
الواحدة للسيد  درهم للحصة   122

خ ليد الزرهوني.
التسيير : خ ليد الزرهوني.

 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
.159397

272 P

FESTIN ET GOURMANDISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشر7ك الوحيد
عنوان مقره  االجتم عي : املركز 

التج ري LABEL GALLERY، املح2 
رقم R17، زاو7ة ش رع محمد 

الس دس وزنقة الر7ف، السوي�شي، 
الرب ط.

املقيدة في السج2 التج ري ملدينة 
الرب ط، تحت الرقم 133129

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املتخدة في ت ر7خ 7 فبراير 2222، تمت 

املص دقة على :
استق لة السيدة غيتة رشدي من 
 7 مه مه  كمسيرة للشركة اأتداء من 

فبراير 2222.
الراقي  ايم ن  السيدة  تعيين 
فبراير   7 كمسيرة للشركة اأتداء من 

2222 ملدة غير محددة.

تحو27 عنوان املقر االجتم عي إلى 
 LABEL املح2 الك ئن أ ملركز التج ري
زاو7ة   ،R17 رقم  املح2   ،GALLERY
ش رع محمد الس دس وزنقة الر7ف، 
السوي�شي، الرب ط اأتداء من 7 فبراير 
2222، وفسخ عقد كراء املح2 الك ئن 
أقط ع 22، ألوك اي، رقم 11، ش رع 

الحور، حي الر7 ض، الرب ط.
توسيع الهدف االجتم عي للشركة 

من بج2 ضم األنشطة الت لية :
البيع أ لتقسيط لألواني واملعدات 

واملنتوج ت املنزلية والكهرمنزلية.
 ARTS امل ئدة  وآنية  تز7ين ت  أيع 

.DE TABLE
معدات  وكراء  أ لتقسيط  البيع 

التمو7ن.
للشركة  االس �شي  النظ م  تعدي2 

جراء تلك التغييرات.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 التج ر7ة أ لرب ط في ت ر7خ 

2222، تحت الرقم 123772.
273 P

SERTRAP.DEV
SARL AU

راسم له  : 522.222 درهم
املقر االجتم عي : ش رع غ ن  عم رة 
11 شقة 12 الط أق الث لث ديور 

الج مع الرب ط
رقم السج2 التج ري : 158895
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر7ك الوحيد

أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم تأسيس شركة   ،2222 15 فبراير 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخص ئص  ذات  الوحيد  الشر7ك 

الت لية :
 SERTRAP.DEV SARL : التسمية

.AU
نش ط الشركة : استش رات إدار7ة 

ومس عدة تقنية.
بشغ ل البن ء وبشغ ل مختلفة.

املقر االجتم عي : ش رع غ ن  عم رة 
ديور  الث لث  الط أق   12 شقة   11

الج مع  الرب ط.

لقد تم تحديد   : راسم ل الشركة 
حصة   5222 في  الشركة  ربسم ل 
اجتم عية قيمة الواحدة 122 دراهم 

موزعة ك لت لي :
السيد محمد ازاللن 5222 حصة 

اجتم عية.
تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
السيد محمد ازاللن كمسير للشركة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
أ ستثن ء  سنة  ك2  من  ديسمبر   31
ت ر7خ   من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السج2 التج ري.
لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.
كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   ،2222 م رس   23 أت ر7خ 

السج2  التج ري 158895.
للنشر واإلعالن

274 P

MIJOU COFFEE SNACK
SARL AU

راسم له  : 122.222 درهم
املقر االجتم عي : دوار للوالدة ش رع 
ط رق اأن ز7 د ألوك 24 مح2 رقم 

24 تم رة
رقم السج2 التج ري : 135921
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر7ك الوحيد

 17 أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
م رس 2222، تم تأسيس شركة ذات 
الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ذات الخص ئص الت لية :
 MIJOU COFFEE  : التسمية 

.SNACK SARL AU
املأكوالت  : مقهى،  نش ط الشركة 

الخفيفة، سن ك.
للوالدة  دوار   : االجتم عي  املقر 
مح2   24 ش رع ط رق اأن ز7 د ألوك 

رقم 24 تم رة.
لقد تم تحديد   : ربسم ل الشركة 
درهم   122.222 ربسم ل الشركة في 
حصة اجتم عية   1222 مقسمة إلى 
موزعة  درهم   122 الواحدة  قيمة 

ك لت لي :

 1222 : م جدولين ف رس  السيدة 
حصة اجتم عية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
كمسيرة  ف رس  م جدولين  السيدة 

للشركة.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
أ ستثن ء  سنة  ك2  من  ديسمبر   31
ت ر7خ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السج2 التج ري.
لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.
كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أتم رة  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   ،2222 بأر27   24 أت ر7خ 

السج2 التج ري 135921.
للنشر واإلعالن

275 P

 STE MORGA TRANS
SARL

راسم له  : 122.222 درهم
املقر االجتم عي : عم رة 32 شقة 8 
ش رع موالي احمد الوكيلي حس ن، 

الرب ط
رقم السج2 التج ري : 159395
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم تأسيس شركة   ،2222 17 م رس 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخص ئص  ذات  الوحيد  الشر7ك 

الت لية :
 STE MORGA TRANS : التسمية

.SARL
البر ئع  نق2   : الشركة  نش ط 
بشغ ل  املن قصة،  الغير،  لحس ب 

البن ء وبشغ ل مختلفة.
 32 عم رة   : االجتم عي  املقر 
ش رع موالي احمد الوكيلي،   8 شقة 

حس ن، الرب ط.
لقد تم تحديد   : ربسم ل الشركة 
درهم   122.222 ربسم ل الشركة في 
حصة اجتم عية   1222 مقسمة إلى 
موزعة  درهم   122 الواحدة  قيمة 

ك لت لي :
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السيد : سعيد مرزوف 522 حصة 
اجتم عية.

 522 السيد عبد الرحيم لغتيري 
حصة اجتم عية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
سعيد مرزوف وعبد الرحيم لغتيري 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
أ ستثن ء  سنة  ك2  من  ديسمبر   31
ت ر7خ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السج2 التج ري.
لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.
كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أتم رة  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   ،2222 بأر27   12 أت ر7خ 

السج2 التج ري 159395.
للنشر واإلعالن

276 P

STE SMB TRAV
SARL AU 

راسم له  : 122.222 درهم
املقر االجتم عي : رقم 528 تجزئة 

الحي ة عين العودة تم رة
رقم السج2 التج ري : 135761
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر7ك الوحيد

أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،2222 3 م رس 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخص ئص  ذات  الوحيد  الشر7ك 

الت لية :
.SMB TRAV SARL AU : التسمية
البن ء  بشغ ل   : الشركة  نش ط 

وبشغ ل مختلفة، منعش عق ري.
528 تجزئة  : رقم  املقر االجتم عي 

الحي ة عين العودة، تم رة.
لقد تم تحديد   : ربسم ل الشركة 
درهم   122.222 ربسم ل الشركة في 
حصة اجتم عية   1222 مقسمة إلى 
موزعة  درهم   122 الواحدة  قيمة 

ك لت لي :
 1222 أنحم ني  امب رك   : السيد 

حصة اجتم عية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
السيد امب رك أنحم ني.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
أ ستثن ء  سنة  ك2  من  ديسمبر   31
ت ر7خ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السج2 التج ري.
لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.
كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أتم رة  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   ،2222 م رس   17 أت ر7خ 

السج2 التج ري 135761.
للنشر واإلعالن

277 P

STE LA INOX
SARL

الك ئن مقره  : 378 ش رع الحسن 
الث ني شقة 22 الرب ط
أيع حصص اجتم عية

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شرك ء  قرر  قد   ،2222 31 م رس 

شركة STELA INOX على م  يلي :
أيع حصص اجتم عية : من طرف 
حصة   722 رضوان  حسن  السيد 
 322 رضوان  الرحيم  عبد  والسيد 
حصة إلى السيد محمد انظ م 1222 

حصة.
حسن  السيد  املسير  استق لة 
رضوان وتسمية السيد محمد انظ م 

كمسيرة للشركة.
تغيير الشك2 الق نوني للشركة.

تحيين الق نون االس �شي للشركة.
أكت أة  تم   : الق نوني  اإليداع 
أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   ،2222 بأر27   12 أت ر7خ 

.123722
278 P

BYLH INVEST
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تمت  بأر222227،   13 يوم  أ لرب ط 
لشركة  التأسي�شي  الق نون  صي غة 
له  الخص ئص  محدودة املسؤولية، 

الت لية :

.BYLH INVEST : التسمية
الهدف : مخبزة، متجر الحلو7 ت، 

قهوة، مطعم.
سين   اأن  حي   : االجتم عي  املقر 
 33 رقم  وليبي   سعودي  عربي  زنقة 

تم رة.
من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الربسم ل : حدد في مبلغ 122.222 

درهم.
اإلدارة : عهد تسيير الشركة للسيد 

هن ء الحم مي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية 31 ديسمبر.
وتسجي2  الق نوني  اإليداع  تم 
الشركة أ لسج2 التج ري للمحكمة 
بأر27   13 أت ر7خ  أتم رة،  االأتدائية 

2222، تحت رقم 7894.
279 P

 SHANGHAI ZHENHUA
HEAVY INDUSTRIES SPAIN

شركة محدودة املسؤولية
مقره  االجتم عي : 59 ش رع 

الزرقطوني، إق مة الزهور، الط أق 
9، الرقم 26، الدار البير ء
راسم له  : 122.222 درهم

السج2 التج ري : الدار البير ء
رقم 384323
قف2 التصفية

الجمع  قرارات  محرر  أمقت�شى 
أمقر  املحرر  االستثن ئي  الع م 
 14 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  الشركة 

فبراير 2222، تقرر م  يلي :
وحس أ ت  تقر7ر  على  املص دقة 

التصفية.
التصفية  حس أ ت  مراجعة 
التسو7ة  توزيع  على  والتصو7ت 

النه ئية.
ذمة  وإأراء  التصفية  إغالق 
إلوي  خوان  السيد  املصفي 
 JUAN ELOY كوردون  فرانسيسكو 
FRANCISCO CORDON وإنه ء ك2 

مه مه.

التشطيب النه ئي على الشركة من 

السج2 التج ري أ لدار البير ء.

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

أ لدار  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

 ،2222 م رس   24 أت ر7خ  البير ء 

تحت رقم 818965.

280 P

STE THE GAMING LOUNGE
SARL

RC N° 157337

الغير  الجمع  املحرر  أمقت�شى 

م رس   23 أت ر7خ  املنعقد  الع دي 

2222، تم اتخ ذ القرارات الت لية :

الك ئن  االجتم عي  املقر  تغيير 
السوي�شي،  مكونة،  زنقة   : س أق  

 2-13-MARIEJOSEPH إلى  الرب ط 

عم رة 2 أرستيج ت رج  الط أق األول، 

مراكش.

تحيين النظ م األس �شي للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222، تحت رقم 134726.

281 P

 STE SECOTRADEV
الع م  الجمع  عقد  أمقت�شى 

أت ر7خ  املنعقد  التأسي�شي 

تم تأسيس شركة.   2222 21 م رس 

أ ملواصف ت   SECOTRADEV

الت لية :

.STE SECOTRADEV : التسمية

  3 مح2   : عنوان املقر االجتم عي 
تغ ت   61 رقم   3 تجزئة الحديقة ك 

ف س.

 122.222 الشركة  ربسم ل  مبلغ 

حصة الذي   1222 درهم مكون من 

الق در  عبد  جالل  السيد  يمتلكه  
حي واد   1 زنقة   76 الس كن ب فيال 

ف س ف س.

مواد  في  ت جر   : الشركة  غرض 

البن ء. 

األشغ ل املختلفة بو البن ء.

التج رة املختلفة.
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عبد  جالل  للسيد   : التسيير 

الق در.

اجله   من  تأسست  التي  املدة 

من  اأتداءا  سنة   :  99 الشركة  

تقييده  أ لسج2 التج ري.

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

أف س   التج ر7ة  املحكمة  ضبط 

تحت رقم   ،2222 م رس   29 أت ر7خ 

1625 وتم تسجي2 الشركة أ لسج2 

التج ري تحت رقم  72279 .

282 P

STE BENTHORAIA 
تأسيس شركة

الع م  الجمع  عقد  أمقت�شى 

2 نوفمبر  أت ر7خ  املنعقد  التأسي�شي 

شركة    تأسيس  تم   ،2221

أ ملواصف ت   BENTHORAIA

الت لية :

.STE BENTHORAIA  : التسمية

 99 عنوان املقر االجتم عي : مح2 

زنقة 1 أ ب السيفر عين ه رون ف س. 

 122.222  : مبلغ ربسم ل الشركة 

1222حصة أقيمة  درهم مكون من 

لسيد  الواحدة  للحصة  122درهم 

 1 زنقة   99 الس كن ب  جواللي انس  

أ ب السيفر عين ه رون ف س.

وبيع  تصنيع   : الشركة  غرض    

املواد الكيم و7ة واملكمالت الغذائية.

االستيراد والتصدير.  

التسيير واإلمر ء للسيد : جواللي 

انس.

اجله   من  ت سست  التى  املدة 

الشركة 99 : سنة اأتداءا من تقييده  

أ لسج2 التج ري.

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

أف س   التج ر7ة  املحكمة  ضبط 

تحت رقم   ،2221 نوفمبر   22 أت ر7خ 

5222 وتم تسجي2 الشركة أ لسج2 

التج ري تحت رقم 72315.

283 P

NASMA BETON
تأسيس شركة  

الع م  الجمع  عقد  أمقت�شى 
م رس   7 أت ر7خ  املنعقد  التأسي�شي 
 NASMA تأسيس شركة  تم    2222

.BETON
أ ملواصف ت الت لية :

.STE NASMA BETON : التسمية
الط أق3    : عنوان املقر االجتم عي 

دوار بوالد حمو بوالد طيب ف س.
 122.222 الشركة  ربسم ل  مبلغ 
1222 حصة أقيمة   درهم مكون من 

122 درهم للحصة الواحدة.
الدين  نور  للسيد  حصة   522
كرو7ط الس كن ب رقم 97 ب تجزئة 

الفر2 2 املرجة واد ف س ف س.
حصة للسيد محمد ف رس   522
اوالد  حمو  اوالد  دوار  ب  الس كن 

الطيب ف س.
بشغ ل املختلفة   : غرض الشركة 

بو البن ء.
االستيراد والتصدير.
  التسيير  للسيدان :
 نور الدين كرو7ط.

محمد ف رس.
اجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة 99 : سنة اأتداءا من تقييده  

أ لسج2 التج ري.
كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أف س   التج ر7ة  املحكمة  ضبط 
رقم  تحت   2222 م رس   25 أت ر7خ 
1556 وتم تسجي2 الشركة أ لسج2 

التج ري تحت رقم  72229.
284 P

 STE COMPLEXE
COMMERCIAL ACHKID

SARL
ربسم له  االجتم عي : 3.922.222 

درهم
مقره  االجتم عي : جمعة سيدي
عبد هللا كلم 111 بوالد تميم،

قلعة السراغنة
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
قرر   ،2222 ين ير   17 يوم  املنعقد 
للشركة  االستثن ئي  الع م  الجمع 

م  يلي :

عبد  أي   املرحوم  أوف ة  إقرار 

املجيد.

االجتم عية  الحصص  توزيع 

اململوكة للراح2 أي  عبد املجيد على 

ورثته.

هبة الحصص االجتم عية.

أين  الشركة  امل ل  ربس  توزيع 

الشرك ء.

تعيين املسير.

مالئمة الق نون األس �شي للشركة.

تم  فإنه  التغيير  هذا  إثر  وعلى 

الق نوني  من  و7   6 الفص2  تعدي2 

أربسم ل  املتعلق  للشركة  األس �شي 

الشركة املوزع أين الشرك ء كم  يلي : 

السيد أ ي  اأراهيم 11.722 حصة.

السيد أ ي  محمد 11.722 حصة.

 7.822 العز7ز  عبد  أ ي   السيد 

 7.822 حصة والسيدة ع ئشة الب ز 

حصة.

أ ي  محمد كمسير  السيد  تعيين 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.

قرر  التعديالت  هذه  إثر  وعلى 

للشركة  االستثن ئي  الع م  الجمع 

لشركة  األس �شي  الق نون  مالئمة 

املركب التج ري بشكيد، ش م م.

اإليداع الق نوني : تم لدى املحكمة 

بأر27   12 أت ر7خ  أبنكر7ر  االأتدائية 

2222، تحت رقم 112.

285 P

SAREA شــــركــة
السـجــ2 الـتـجــ ري رقـــم 2267 - 

بكـــ ديــــــر

أت ر7خ  عرفي،  عقد  أمقت�شى 

الجمعية  قررت   ،2222 م رس   22

الع مة املنعقدة أمث أة الجمع الع م 

 ،SAREA اإلشتثن ئي للشركة املسم ة

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

الك ئن  درهم،   122.222 أربسم ل 

الصن عي  الحي  أأك دير،  مقره  

ت سيال، م  يلي :

الرفع من ربسم ل الشركة أمبلغ 
أ لت لي  لينتق2  درهم   2.922.222
 3.222.222 درهم إلى   122.222 من 
حصة   29.222 أخلق  وذلك  درهم 
122 درهم للحصة،  جديدة من فئة 
ربسم ل  في  الترمين  طر7ق  عن 
من  املقتطع  املبلغ  أنفس  الشركة 
وب لت لي،  اإلختي ر7ة  اإلحتي طي ت 
6 و7 من الق نون  تم تغيير الفصلين 

األس �شي للشركة.
تعدي2  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون األس �شي للشركة.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 
أأك دير، أت ر7خ 7 بأر27 2222، تحت 

رقم 129246.
للخـالصـة والــبــيـــ ن

286 P

 L’ARDOISE شــركــة
GOURMANDE

ش.م.م
الـسجـ2 الـتـجـ ري عـدد : 35281  

بكـــ ديــــــر
أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الجمعية  قررت   ،2222 م رس   28
الجمع  أمث أة  املنعقدة  الع مة 
 : املسم ة  للشركة  اإلستثن ئي  الع م 
ش.   L’ARDOISE GOURMANDE
درهم   100.000,00 أربسم ل  م.،  م. 
عند شركة  أأك دير،  والك ئن مقره  
 ،24 رقم   ،«Cuisine Gourmande»
موقف السوق البلدي، ش رع الحسن 

الث ني، م  يلي : 
املوافقة والترخيص ملسير الشركة 
 ،Fabrice, Laurent DRIVET السيد 
مع  الحر  التسيير  عقد  إلمر ء 
 Atlantic Hôtel« املسم ة  الشركة 
املمثلة من طرف   ،«Agadir Centre
البلغيثي  العلوي  زهور  لال  السيدة 
 LA « واملتعلق أتسيير املطعم املسمى
أأك دير،  الك ئن   ،«MEZZANINE
 Atlantic« املسمى   الفندق  داخ2 

.« Hôtel Agadir Centre
للخــــالصـــــة والبيـــــ ن

287 P
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 ATLANTIC HOTEL شــــركــة

 AGADIR CENTRE
السـجــ2 الـتـجــ ري رقـــم 3995 - 

بكـــ ديــــــر

أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الجمع  قرر   ،2222 32 م رس 

املسم ة :  للشركة  اإلستثن ئي  الع م 

 ATLANTIC HOTEL AGADIR

أربسم ل  ش.م،   ،CENTRE

مقره   والك ئن  درهم   24.522.222

أأك دير، ش رع الحسن الث ني، م  يلي : 
زهور  لال  للسيدة  الترخيص 

رئيسة  أصفته   البلغيثي،  العلوي 

إلأرام  للشركة،  اإلداري  املجلس 

املبرم  الحر  التسيير  عقد  وإمر ء 

 L’ARDOISE« املسم ة  الشركة  مع 

من  املمثلة   ،«GOURMANDE

 Fabrice, Laurent السيد  طرف 

املسمى  أ ملطعم  واملتعلق   ،DRIVET

الك ئن أأك دير،   ،LA MEZZANINE

 ATLANTIC املسمى  الفندق  داخ2 

. HOTEL AGADIR CENTRE

أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

املسم ة  للشركة   2222 32  م رس 

 Atlantic Hôtel Agadir Centre:

 24.522.222 أربسم ل  م.،  ش.   ،«

أأك دير،  مقره   والك ئن  درهم 

املسجلة  الث ني،  الحسن  ش رع 

أأك دير تحت رقم  التج ري  أ لسج2 

للشرك ت:  املوحد  التعر7ف   ،3995

التعر7ف   ،221518877222278

واملمثلة   6921654  : رقم  الرر7بي 
العلوي  زهور  لال  السيدة  من طرف 

الوطنية  للبط قة  الح ملة  البلغيثي، 

تمت   ،B  822152 رقم  للتعر7ف 

الحر  التسيير  عقد  على  املوافقة 

 « املسم ة  للشركة  الذكر،  الس لف 

 ،«L’ARDOISE GOURMANDE

 122.222 أربسم ل  ش.م.م.، 

عند  أأك دير،  مقره   والك ئن  درهم 

 ،«Cuisine Gourmande« شركة 
البلدي،  السوق  موقف   ،24 رقم 

املسجلة الث ني،  الحسن  ش رع 

أ لسج2 التج ري أأك دير تحت رقم   

رقم:  الرر7بي  التعر7ف   ،35281

املوحد  التعر7ف    ،24819141

 221959952222288  : للشرك ت 

 Fabrice, السيد  طرف  من  واملمثلة 

الح م2 لبط قة   ،Laurent DRIVET

أصفته   ،J018102T رقم  اإلق مة 

 L’ARDOISE « مسيرا وحيدا للشركة

تقب2  والتي   «GOURMANDE

املطعم  واستغالل  الحر  أ لتسيير 

املسمى »LA MEZZANINE »، الك ئن 

داخ2 الفندق الذي يملكه واملسمى 

 ATLANTIC HOTEL AGADIR

ش رع  أأك دير،  الك ئن   ،CENTRE

أ لسج2  املسج2  الث ني،  الحسن 

التج ري أأك دير تحت رقم 3995.

بأرم هذا العقد ملدة ست وثالثين 

ف تح  ت ر7خ  من  تبتدئ   
ً
شهرا  (36(

م ي 2222، مع اإلش رة إلى بنه سيتم 

لنفس  تجديده  تلق ئي  عند اإلنته ء 

املدة.
للخــــالصــة والــبــيـــــ ن
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BTM AFRICA شركة
السج2 التج ري رقم 25615 - 

انزك ن

أت ر7خ  عرفي،  عقد  أمقت�شى 

الجمعية  قررت   ،2222 م رس   17

الع مة املنعقدة أمث أة الجمع الع م 

 BTM« املسم ة  للشركة  اإلستثن ئي 

مسؤولية  ذات  شركة   ،«AFRICA

122.222 درهم،  محدودة، أربسم ل 

ف س،  زنقة  أ نزك ن،  مقره   الك ئن 

ت سيال،  الصن عي  الحي   ،5 رقم 

الدشيرة الجه دية، م يلي :

الرفع من ربسم ل الشركة أمبلغ 

1.222.222 درهم لينتق2 أ لت لي من 

122.222 درهم إلى 1.122.222 درهم 

حصة جديدة   12.222 وذلك أخلق 

تكتتب  للحصة  درهم   122 من فئة 

وتحرر أ لك م2 عن طر7ق املق صة مع 

ديون بكيدة ومستحقة ضد الشركة.

من  الشركة  ربسم ل  تخفيض 

أمبلغ  العجز،  امتص ص  بج2 

في  أ لت لي  ليستقر  درهم   922.222

مبلغ 222.222 درهم وذلك عن طر7ق 

إلغ ء 9222 حصة اجتم عية.

تغيير الفصلين 6 و 7 من الق نون 

األس �شي للشركة.

تعدي2  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون األس �شي للشركة.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

الربط أ ملحكمة اإلأتدائية أ نزك ن، 

أت ر7خ 6 بأر27 2222، تحت رقم 652.
للخالصة والبي ن
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مكتب األست ذة ي سمينة العلوي

سال أط نة

زنقة عبدة إق مة إدريس الث ني مكتب 4

SOCIETE PROTIFA

SARL A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL SOCIAL DE DIX

MILLE DIRHAM (10.000 DHS(

أت ر7خ موثق  عقد   أمقت�شى 

السيدة  قررت   ،2221 يوليو   24

الشر7ك  أصفته   السبتي  لطيفة 

 PROTIFA لشركة  الوحيد  واملسير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشر7ك وحيد م  يلي :

تغيير املقر االجتم عي للشركة من 

 RABAT HAY العنوان الك ئن أ لرب ط

 RYAD AV ELARAAR SECTEUR 13

إلى حيز مكتبي   ،LOT 23 APPT 11

)22م2)  مس حته عشرون مترا مربع  

 RABAT, SUISSI أ لرب ط  ك ئن 

 LOT 1, N°33 RUE DE PRINCE

اإليداع  تم   ،SIDI MOHAMMED

أ ملحكمة  الربط  أكت أة  الق نوني 

بأر27   11 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2542.
األست ذة ي سمينة العلوي
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CHAHB MARBRE
SARL

شركة مس همة
ربسم له  : 12.222 درهم

الك ئن ب رقم 9 تجزئة مكتوبة سال 
الجديدة

ملخص محرر الجمع الع م 
اإلستثن ئي للشركة

اإلستثن ئي  الع م  الجمع  إط ر  في 
شركة   CHAHB MARBRE لشركة 
املنعقد  محدودة  مسؤولية  ذات 
الك ئنة ب   2221 ديسمبر   22 أت ر7خ 
تجزئة مكتوبة سال الجديدة،   9 رقم 
أ إلجم ع  الشركة  مس هموا  تداول 

على م  يلي :
تقر7ر املصفي ؛

التصفية  حس ب  مراجعة 
واملوافقة عليه ؛

انه ء فترة تفو7ض املصفي ؛
قف2 التصفية.

تم اإليداع الق نوني للشركة لدى 
االأتدائية  أ ملحكمة  الربط  كت أة 
تحت  2222 بأر27   7 في   بسال 

رقم 38682.
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PATISS GOLD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشر7ك وحيد

ربس م له  : 12.222 درهم
الك ئن ب إق مة سليمة 2 عم رة 1 
تجزئة مي2 سونطرال حسين سال 

الجديدة
ملخص محرر الجمع الع م 

اإلستثن ئي للشركة
اإلستثن ئي  الع م  الجمع  إط ر  في 
شركة ذات   PATISS GOLD لشركة 
وحيد  بشر7ك  محدودة  مسؤولية 
 2221 ديسمبر   22 أت ر7خ  املنعقد 
الك ئنة ب إق مة سليمة 2 عم رة 1 
سال  حسين  سونطرال  مي2  تجزئة 
الشركة  مس هموا  تداول  الجديدة، 

أ إلجم ع على م  يلي :
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تفو7ت الحصص ؛
والس بع  الس دس  البند  تعدي2 

من الق نون األس �شي للشركة ؛
استق لة املسير عبد الحكيم زاليم؛
تعيين مسيرة جديدة السيدة مر7م 

العمراوي ؛
عشر  الث لث  البند  تعدي2 
والس دس عشر من الق نون األس �شي 

للشركة ؛
تعدي2 الق نون األس �شي للشركة.

تم اإليداع الق نوني للشركة لدى 
االأتدائية  أ ملحكمة  الربط  كت أة 
تحت  2222 بأر27   6 في   بسال 

رقم 38661.
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NADDAF
الز7 دة في الربسم ل االجتم عي 

الع دي  الغير  القرار  أمقت�شى 
املسؤولية  ذات   NADDAF لشركة 
 15 أت ر7خ  وحيد  لشر7ك  املحدودة 

نوفمبر 2221 قررت م  يلي :
 : الربسم ل االجتم عي  في  الز7 دة 
لقد تمت الز7 دة في ربسم ل الشركة 
بلف  مئة  وتسعة  مليون  أمبلغ 
وذلك لحمله إلى  درهم،   1.922.222
عن طر7ق  درهم،   3.222.222 مبلغ 
في  للشرك ء  الج ري  الحس ب  دمج 

الربسم ل.
الق نون  ومن   7  ،6 امل دة  تعدي2 

األس �شي.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الربط  كت أة  لدى  الق نوني 
أت ر7خ  أتيفلت  االأتدائية  أ ملحكمة 

13 ديسمبر 2221 تحت رقم 1215.
للتلخيص والنشر

293 P

SOCIETE EM OPEN BY KEY
SARL

أنسودة تجزئة غ لي قطعة رقم 153
ف س

االستثن ئي  الع م  الجمع  على 
العم2  به   الج ري  للقوانين  وطبق  
واملنعقد أت ر7خ 32 م رس 2222 فإن 
 SOCIETE EM OPEN شرك ء شركة 

BY KEY SARL

 122.222  : الشركة  ربسم ل 

درهم.

أنسودة  ف س   : االجتم عي  املقر 

تجزئة غ لي قطعة رقم 153 أنسودة.

قرار للشركة : قررت الشركة اثر 

أيع الحصص تعيين مسير اخر وهو 

لتصبح  هللا  عبد  العسري  السيد 

الشركة أمسيرين هم  السيد امل لكي 

عبد الرحم ن والسيد العسري عبد 

هللا وبذلك يمكنهم امر ء ك2 العقود 

وتسو7ق  وبيع وشراء  توقيع مشترك 

املواد  ك2  واالستيراد  التصدير  مع 

واالالت البن ء.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

أف س  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

تحت رقم 2021/8550.
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ديوان األست ذة ثر7  الحموتي

موثقة أتطوان

 I.D.P IMPRESSION

 DOCUMENTOS

PERZONALIDOS
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

ديسمبر   29 املنعقد في مدر7د أت ر7خ 

طرف  من  عليه  واملص دق   2211

ين ير   9 أت ر7خ  املغربية  القنصلية 

الخ رجية  الشؤون  ووزارة   2212

للشركة   2212 ين ير   9 أت ر7خ 

 I.D.P املحدودة  املسؤولية  ذات 

 IMPRESSION DOCUMENTOS

أ سب ني    PERZONALIDOS

 SUCURSAL فرع  انش ء  تقرر 

للشركة  ت بع   (SUCCURSALE(

شقة  ب  االجتم عي  مقره   أ ملغرب 

سمير  مر�شى  الث ني  الط أق   127

ربسم له   املريق.  ريستينك    24

الق نون  وومثله   درهم.   122.222

 JIMENEZ DE BELEN JOSE السيد

MARIA
رقم التقييد في السج2 التج ري 

عدد : 17633.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ي    27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2214 تحت رقم 33239.
األست ذة ثر7  الحموتي
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 ADJUST BUILDING
CONCEPTION

 SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITE

 AU CAPITAL DE 5.000.000
DIRHAM

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA
 - 03 RUE AIT OURIR BD MYL

YOUSSEF
RC CASABLANCA N° 405297

IF N°25292946
ICE N°2222422712222

نق2 بسهم الشركة، استق لة املسير 
وتعيين مسير جديد

مؤرخ  خ ص  سند  أموجب 
م رس   23 أت ر7خ  أ لدار البير ء 
عمران  بأو  علي  السيد   ،2222
والسيد محمد املهيب، املتن زلون من 
جهة إلى السيد عص م ط جري املح ل 
وعشر7ن  سبعة  إلى  يص2  م   إليه، 

بلف وخمسم ئة )27522) سهم.
املهيب  السيد  استق لة  قبول 

محمد من مه مه كمسير.
السيد  جديد  مسير  زتعيين 
الجنسية  مغربي  الط جري  عص م 
و7قيم   1985 بكتوبر   31 من مواليد 
 92722 237 ش رع كولبير  أفرنس  في 
كولومبوس وح م2 البط قة الوطنية 

.BK320973 رقم
صحيح  بشك2  الشركة  ستلتزم 
من  به ،  املتعلقة  األعم ل  أجميع 
للمسير،  الوحيد  التوقيع  خالل 
م  لم يتم  السيد عص م الط جري، 
تفو7ض الصالحي ت من الب طن إلى 

بي وكي2 من اختب ره.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
البير ءأت ر7خ أ لدار   التج ر7ة 
28 م رس 2222 تحت رقم 819336.
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 MOROCCAN

 AGRICULTURE

TECHNOLOGY & SERVICES
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر7ك وحيد
ربسم له  : 122.222 درهم

املقر االجتم عي : 61 ش رع لال يقوت 

الط أق  1 رقم 39 مركز اإلعم ل 

الدار البير ء

تعديالت في الق نون األس �شي
الع م االستثن ئي  الجمع  أموجب 

للشركة   2222 م رس   11 أت ر7خ 

بشر7ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 MOROCCAN املسم ة  وحيد 

 AGRICULTURE TECHNOLOGY
 122.222  : ربسم له    & SERVICES

أ لدار  مقره   درهم،  بلف  م ئة 

البير ء، 61 ش رع لال يقوت الط أق 
1 رقم 39 مركز اإلعم ل تقرر م  يلي :

التي  اإلجتم عية  الحصص  أيع 

ك نت في حوزة السيد عب س اكعيلي2 

حصة  وبربعون)  م ئة  )خمسة   542

للحصة  درهم  )م ئة)   122 أقيمة 

الواحدة.

السيد عب س اكعيلي2 أ ع لف ئدة 

)م ئة   122  : لغالم  يونس  السيد 

)م ئة)   122 وعشرون) حصة أقيمة 

درهم للحصة الواحدة ؛

السيد عب س اكعيلي2 أ ع لف ئدة 

)م ئة   122  : قرجوح  خليد  السيد 

)م ئة)   122 وعشرون) حصة أقيمة 

درهم للحصة الواحدة ؛

السيد عب س اكعيلي2 أ ع لف ئدة 

)م ئة   152  : السيد سعيد خ ملدني 

122 )م ئة)  وخمسون) حصة أقيمة 

درهم للحصة الواحدة ؛

السيد عب س اكعيلي2 أ ع لف ئدة 

)م ئة   152  : أنعودة  حسن  السيد 

122 )م ئة)  وخمسون) حصة أقيمة 

درهم للحصة الواحدة ؛

تغيير االسم التج ري للشركة إلى 

اآلتي :

MAGRITAS ؛
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تحو27 املقر االجتم عي للشركة إلى 
العنوان اآلتي :

شقة رقم 13 تجزئة نصر هللا رقم 
333 ش رع محمد الخ مس أرشيد ؛

تغيير الشك2 الق نوني للشركة إلى 
شركة ذات املسؤولية املحدودة.

 7 و   6 و   4 وبهذا سيتغير الفص2 
على  للشركة  األس �شي  الق نون  من 

بس س هذا التقسيم الجديد.
تعدي2 الق نون األس �شي للشركة 

حسب التغييرات الس لفة.
وقد تم اإليداع الق نوني أ ملحكمة 
أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 
32 م رس 2222 تحت رقم 819626.
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ELS ORG
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شر7ك واحد

ربسم له  : 12.222 درهم
املقر االجتم عي : عم رة 32 شقة 8 
زنقة موالي احمد الوكيلي حس ن 

الرب ط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
قد   2222 م رس   14 أت ر7خ  الرب ط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات شر7ك واحد.
الهدف االجتم عي : تهدف الشركة 

إلى :
االستش رات في التسيير.

املتعلقة  الخدم ت  جميع 
أ لدراسة والتدأير وتوظيف الع ملين  
والخدم ت،  والتج رة  الصن عة  في 
وبشك2 خ ص في مج الت تكنولوجي  

املعلوم ت واملج الت اإللكترونية ؛
االستيراد والتصدير ؛

شراء وبيع وتوزيع جميع املنتج ت ؛
جميع العملي ت امل لية بو التج ر7ة 
فوائد  على  والحصول  الصن عية  بو 
أأي وسيلة وبأي شك2 من األشك ل، 
في بي شركة بو شركة ق ئمة بو سيتم 
نعزز  بن  املرجح  من  والتي  إنش ؤه  
تج رته  بو صن عت  بو تشغيله  لتطو7ر 

الشركة ؛

العملي ت  جميع  ع م،  وبشك2 
التي  وامل لية  والتج ر7ة  الصن عية 
بو غير مب شر،  تتعلق بشك2 مب شر 
الشركة،  بغرض   ، جزئي   بو  كلي  

بشك2 مس أه بو ذات الصلة.
درهم   12.222  : ربسم ل الشركة 
 122 122 حصة من فئة  مقسمة إلى 
درهم للحصة الواحدة موزعة ك لت لي :

سلمى االدري�شي 122 حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
ت ر7خ  من  اي  النه ئي  التأسيس 

التسجي2 في السج2 التج ري.
ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 
ديسمبر من ك2 سنة م  عدا   31 إلى 
ت ر7خ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التسجي2.
زنقة   8 شقة   32 عم رة   : املقر 
موالي احمد الوكيلي حس ن الرب ط.

التسيير : سلمى االدري�شي.
 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

.159427
أمث أة مقتطف وبي ن
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SAAD ESSALHI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر7ك وحيد
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم
زنقة الدالية رقم 7 حي الشيخ 

املفر2 سال
يوم  حرر  عرفي  عقد   أمقت�شى 
تأسيس  تم  بسال   2221 ين ير   22
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر7ك وحيد أ لخص ئص الت لية :
 SAAD ESSALHI  : التسمية 

.SERVICES
إنش ءات  بو  بعم ل   : الهدف 

متنوعة.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
 1222 الص لحي  يوسف  السيد 

حصة.
املقر االجتم عي : زنقة الدالية رقم 

7 حي الشيخ املفر2 سال.

التسيير : يوسف الص لحي.
املدة : مدة الشركة 99 سنة.

التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 
أ ملحكمة االأتدائية بسال تحت رقم 

.34447 :
أمث أة مقتطف وبي ن
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 SOCIETE FIT NUTRITION
SARL AU

أت ر7خ  املمرية  للعقود  طبق  
تم تحر7ر الق نون   2222 ف تح م رس 
الخص ئص  ذات  لشركة  األس �شي 
م رس   12 أت ر7خ  واملسجلة  الت لية 

.2222
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر7ك وحيد.
الهدف االجتم عي : ق عة الر7 ضة.
درهم   122.222  : الراسم ل 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة.
شقة   32 عم رة   : املقر االجتم عي 

رقم 8 زنقة احمد لوكيلي.
التسيير : يونس ألفقيه.

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بسال  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 
التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

.158987
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MATIS AEROSPACE
 SOCIETE ANONYME

SIMPLIFIEE
CAPITAL DE 80.626.000 DHS
SIEGE SOCIAL : Technopole

Nouasser Aéroport Mohamed V
 CASABLANCA

التي  املداوالت  شروط  أموجب 
تم إجراؤه  بثن ء االستش رة الكت أية 
م رس   15 أت ر7خ  الشركة  ملس همي 
تقرر تعدي2 الفقرة الفرعية   ،2221
22 وإدخ ل فقرة فرعية جديدة  رقم 
رقم 22 مكرر في امل دة 25 من الق نون 
للشركة  األس �شي  النظ م  األس �شي. 
وفق بحك م القرار األول من املحرر 

املذكور.

بأر27   12 تم اإليداع الق نوني في 
2222 بسج2 محكمة الدار البير ء 

تحت رقم 821212.
للنشر
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 SPACE COIFF
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ربسم له  : 122.222 درهم
املقر االجتم عي : ش رع أ تريس 

لومومب  عم رة رقم 42 مح2 رقم 1 
حس ن الرب ط

السج2 التج ري رقم 128139
الرب ط

أيع حصة اجتم عية
إع دة صي غة الق نون األس �شي

 2222 فبراير   23 أت ر7خ  بعقد 
أبيع  أوقفة  الغني  عبد  السيد  ق م 
بص2  من  اجتم عية  حصة   222
722  حصة التي ك ن يملكه  بشركة 
السيد لف ئدة   SPACE COIFF 

عبد الجب ر العيم2.
أت ر7خ  الع م  الجمع  ملحرر  تبع  
قرر شرك ء شركة   ،2222 فبراير   28

SPACE COIFF م  يلي :
أيع  على  املص دقة  و  املع ينة 
بص2  من  اجتم عية  حصة   222
السيد يملكه   التي ك ن  حصة   722 

 SPACE بشركة  أوقفة  الغني  عبد 
الجب ر  عبد  السيد  لف ئدة   COIFF

العيم2.
من الق نون   7 و   6 تعدي2 املواد 

األس �شي نتيجة لذلك.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 
أ لرب ط أت ر7خ 13 بأر27 2222، تحت 

رقم 123812.
السج2  أتعدي2  التصر7ح  وضع 
لدى  الربط  أكت أة  التج ري 
أت ر7خ أ لرب ط  التج ر7ة   املحكمة 
13 بأر222227، تحت رقم 2673 من 

السج2 الترتيبي.
من بج2 النشر واإلشه ر

التسيير

302 P
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SPACE COIFF MARINA

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ربسم له  : 122.222 درهم

املقر االجتم عي: قرب م ر7ن  إق مة 

 م ر7ن  ألوك رقم 2 مح2

 رقم 26 11222 سال

السج2 التج ري رقم 32825 - سال

أيع حصة اجتم عية
تغيير الشك2 الق نوني للشركة
إع دة صي غة الق نون األس �شي

بعقد أت ر7خ 28 فبراير 2222 ق م 

 522 أبيع  أوقفة  الغني  عبد  السيد 

  1222 بص2  من  اجتم عية  حصة 

 SPACE حصة التي ك ن يملكه  بشركة

السيد لف ئدة   COIFF MARINA 

عبد الجب ر العيم2.

أت ر7خ  الع م  الجمع  ملحرر  تبع  

قرر شرك ء شركة   ،2222 فبراير   28

SPACE COIFF MARINA م  يلي :

أيع  على  واملص دقة  املع ينة 

بص2  من  اجتم عية  حصة   522

 1222 حصة التي ك ن يملكه  السيد

 SPACE بشركة  أوقفة  الغني  عبد 

السيد لف ئدة   COIFF MARINA 

عبد الجب ر العيم2.

تغيير الشك2 الق نوني للشركة.

تعدي2 املواد 1، 6 و 7 من الق نون 

األس �شي نتيجة لذلك.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

تحت   ،2222 بأر27   26 بسال أت ر7خ 

رقم 38663.

السج2  أتعدي2  التصر7ح  وضع 

لدى  الربط  أكت أة  التج ري 

أت ر7خ بسال  االأتدائية   املحكمة 

من   319 تحت رقم  بأر222227،   26

السج2 الترتيبي.
من بج2 النشر واإلشه ر

التسيير
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JET MODULAIRE MAROC
.S.A.R.L

تأسيس شركة
العرفي  العقد  تسجي2  ت ر7خ 
والتي   2222 م رس   16 في  أ لرب ط 

تحم2 الخص ئص الت لية :
: مق ول بعم ل  الهدف االجتم عي 

مختلفة.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
نقدا، وهي تمث2 1222 حصة من فئة 

122 درهم للحصة الواحدة.
ملكية حصص املش ركة هي :

السيد مهدي نجيب تج ني : 1222 
حصة بي 122.222 درهم.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
شقة   32 رقم   : االجتم عي  املقر 
زنقة موالي احمد الوكيلي حس ن   8

الرب ط.
نجيب  مهدي  السيد   : التسيير 

تج ني ملدة غير محدودة.
 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
159399 أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط.
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SEGMENT MAGREB
.S.A.R.L

تأسيس شركة
العرفي  العقد  تسجي2  ت ر7خ 
والتي   2222 م رس   16 في  أ لرب ط 

تحم2 الخص ئص الت لية :
الهدف االجتم عي : بعم ل متنوعة 

- تج رة.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
نقدا، وهي تمث2 1222 حصة من فئة 

122 درهم للحصة الواحدة.
ملكية حصص املش ركة هي :

 522  : االدري�شي  ادريس  السيد 
حصة بي 52.222 درهم.

 522  : امنون  ع ئشة  السيدة 
حصة بي 52.222 درهم.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
شقة   32 رقم   : االجتم عي  املقر 
زنقة موالي احمد الوكيلي حس ن   8

الرب ط.

التسيير : السيد ادريس االدري�شي 

ملدة غير محدودة.
 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

159279 أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط.
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COMPLEXE MECANO-

TOLERIE
COMETOL SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

ذات  شركة  تكونت   2222 بأر27   5

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي :

 COMPLEXE  : التسمية 

 MECANO-TOLERIE (COMETOL(

SARL

الصفة الق نونية : ش.م.م.

ميك نيكي  مجمع   : الهدف 

)ميك نيكي - طولي - كهرب ء السي رة).

 122.222 في  حدد   : الربسم ل 

سهم أقيمة   1222 درهم مقسم إلى 

122 درهم للسهم موزعة ك لت لي :

محم دي البوكيلي 522 سهم.

مصطفى البوكيلي 522 سهم.

البوكيلي  محم دي   : التسيير 

ومصطفى البوكيلي.

البوكيلي  محم دي   : اإلمر ء 

ومصطفى البوكيلي.

املدة : 99 سنة.

الحسن  ش رع   : االجتم عي  املقر 

الث ني - الدر7وش.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

االأتدائية أ لدر7وش أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم 51.
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SIMANE AGRICOL

SARL AU

 AU CAPITAL DE 100.000

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : LOT AL AHBASS

 CENTRE BNI AMMART

TARGUIST AL HOCEIMA

أت ر7خ  أمقت�شى عقد عرفي حرر 

شركة  تأسيس  تم   ،23/02/2022

ذات مسؤولية محدودة ذات شر7ك 

وحيد أ ملميزات الت لية :

 SIMANE AGRICOL  : التسمية 

SARL AU

تجزئة األحب س   : املقر االجتم عي 

مركز أني عم رت ترجيست الحسيمة.

الهدف : 

تربية النح2.

تربية البقر و العج2.

تسيير ك2 م  يتعلق أ لفالحة.

املدة : 99 سنة.

درهم   122.222  : الربسم ل 

قيمة  من  حصة   1222 إلى  مقسم 

122 درهم.

الشر7ك الوحيد :

 1222  : الفريش  محمد  السيد 

حصة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

فبراير إلى 31 ديسمبر.

الفريش  محمد  السيد   : اإلدارة 

يعتبر املسير في الق نون األس �شي ملدة 

غير محدودة.

األرب ح : 5% لالحتي ط ت الق نونية 

والب قي للشر7ك الوحيد.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 

االأتدائية  أ ملحكمة  الربط  كت أة 

تحت   30/03/2022 يوم  أترجيست 

رقم 19.
أمث أة مقتطف وبي ن

307 P
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 SOCIETE AMRICHOU 
TRAVAUX

SARL
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  أمقت�شى 
وضع  تم  ميسور،   04/04/2022

الق نون األس �شي للشركة. 
 SOCIETE  : التسمية 

AMRICHOU TRAVAUX SARL
املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 

خص ئصه  ك لت لي :
زنقة   13 رقم   : االجتم عي  املقر 

التر من حي أئر بنزران ميسور.
 122.222  : االجم لي  الربسم ل 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 
122 درهم وموزعة على الشك2  فئة 

الت لي :
السيد هش م أويشو 522حصة.

 522 الع مري  محمد  السيد 
حصة.

األشغ ل   : االجتم عي  الهدف 
آلي ت  كراء   + البن ء  بو  املختلفة 

األشغ ل وصي نته . 
مدة الشركة : 99 سنة.

أ ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 
أميسور  لبومل ن  االأتدائية 

13/04/2022 تحت رقم 64/2022.
بسندت مهمة التسيير   : التسيير 
للسيد هش م أويشو وذلك ملدة غير 

محدودة.
308 P

 LA SOCIETE AFR2A
HOLDING

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

SARL AU
ربسم له  : 1.522.222 درهم

املقر االجتم عي : سكتور 25 إق مة 
ر7 ض األطر شقة 6 الط أق الث ني 

الرب ط حي الر7 ض
تأسيس شركة

أموجب عقد توثيقي مؤرخ أت ر7خ 
الق نون  وضع  تم   2222 م رس   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
 AFR2A وحيد  لشر7ك  املحدودة 
HOLDING والتي تحم2 الخص ئص 

الت لية :

 AFR2A HOLDING  : التسمية 
SARL A ASSOCIE UNIQUE

موضوع الشركة : كراء واستغالل 
العق رات اململوكة بو املكترية.

املقر االجتم عي : سكتور 25 إق مة 
الث ني  الط أق   6 شقة  األطر  ر7 ض 

الرب ط حي الر7 ض
من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيسه .
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 
األولى التي تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
حدد   : االجتم عي  الربسم ل 
قدره  فيم   الشركة  ربسم ل 
إلى  مقسمة  درهم   1.522.222
كال  قيمة  اجتم عية  حصة   15222
درهم موزعة على الشك2   122 منه  

الت لي :
السيد ز7 د مرزاق 15222 حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ز7 د مرزاق ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة أ ملحكمة التج ر7ة 
أ لرب ط أت ر7خ 14 بأر27 2222 سج2 

تج ري رقم 123835.
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AKNAN-DRI
تأسيس شركة ش.ذ.م.م ذات 

الشر7ك الوحيد
أمقت�شى عقد عرفي حرر أتم رة 
في 9 م رس 2222، تم تحر7ر القوانين 
الشر7ك  ذات  لش.ذ.م.م  األس سية 

الوحيد مميزاته  ك لت لي :
AKNAN-DRI  : التسمية 

ش.ذ.م.م ذات الشر7ك الوحيد.
األهداف للشركة   :  الهدف 

الت لية :
األشغ ل املختلفة والبن ء.

تسو7ق جميع املنتج ت الع مة.
إنج ز ك فة بعم ل البن ء واألشغ ل 
الع مة أم  في ذلك بعم ل الهندسة 

املدنية.
الفنية  األعم ل  ك فة  إنج ز 
التحتية  والبنية  املدنية  والهندسة 
املب ني  األشغ ل  ك فة  وبداء  للطرق 

واملرافق الع مة واملنشآت الصن عية.

والعزل  الصحي،  الصرف  بعم ل 

والسب كة،  والتكييف،  امل ئي، 

والصرف الصحي، والنج رة الخشبية 

واألملنيوم والحديد والجبص وجميع 

بعم ل الديكور والتأثيث.

وعموم  جميع العملي ت التج ر7ة، 

الصن عية، امل لية، املنقولة والث أتة، 

غير  بو  مب شرة  أصفة  املتعلقة 

املذكورة  األهداف  أأحد  مب شرة 

بعاله والتي من شأنه  تسهي2 تنمية 

الشركة.

الط أق   4 تم رة شقة رقم   : املقر 

األول إق مة ق در مرس الخير.
درهم   522.222  : امل ل  ربس 

فئة  من  حصة   5222 على  مقسمة 

من  مسددة  للواحدة  درهم   122

طرف السيد إدريس الب ز.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

إدريس  السيد  طرف  من  محدودة 

الب ز.

ف تح  في  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى 31 ديسمبر.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة أ لسج2 التج ري.

اإليداع الق نوني : تم لدى مصلحة 

السج2 التج ري أ ملحكمة االأتدئية 

أت ر7خ  7896 رقم  تحت   أتم رة 

 13 بأر27 2222.

مصلحة  لدى  الشركة  تقييد  تم 

السج2 التج ري أ ملحكمة االأتدائية 

أتم رة تحت رقم 136221 أت ر7خ 13 

بأر27 2222.
من بج2 االستخالص والبي ن
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 BENBAR INGENIERIE ET

CONSEIL
 SARL AU

تأسيس شركة 
أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 

إنش ء  ثم  أ لرب ط   2222 م رس   17

ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 

الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد خص ئصه  ك لت لي :

 BENBAR  : التسمية 

INGENIERIE ET CONSEIL
ربس امل ل : 122.222 درهم.

: مبرمج ومحل2 ومصمم  املوضوع 

معلوم تي.

أيع بجهزة الكمبيوتر.

املدة : 99 سنة.

ف ل  ش رع   48  : اإلجتم عي  املقر 

ولد عمير شقة 1 بكدال الرب ط.

الشرك ء : السيد ر�شى اأن احميدة 

كشر7ك وحيد.

تم تعيين السيد ر�شى   : التسيير 

اأن احميدة كمسير للشركة. 

اأن  ر�شى  السيد   : الحصص 

احميدة 1222 حصة قيمة ك2 حصة 

122 درهم.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  التج ري  أ لسج2  الق نوني 

املحكمة التج ر7ة أ لرب ط.
 159487 التج ري  السج2  رقم 

أت ر7خ 14 اأر27 2222.
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WHITE BLD
 SARL AU

تأسيس شركة 
تم  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

إيداع الق نون التأسي�شي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة وذات املميزات :

 WHITE BLD SARL  : التسمية 

 AU

الهدف : جميع األعم ل املتنوعة - 

بعم ل البن ء.
 5 رقم   7 زنقة   : االجتم عي  املقر 

سيدي  سع دة   4 شقة   2 الط أق 

البرنو�شي الدار البير ء.

من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الربسم ل   : االجتم عي  الربسم ل 

درهم   122.222 االجتم عي محدد في 

اجتم عية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة 122 درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة أ لك م2 وموزعة لف ئدة :
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حليفة  الرحيم  عبد  السيد 
حصة   1222 درهم   122.222

اجتم عية.
 1222 درهم   122.222  : املجموع 

حصة اجتم عية.
السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 ديسمبر.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الرحيم حليفة مسيرا للشركة.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
أت ر7خ البير ء،  أ لدار   التج ر7ة 

23 فبراير 2222، تحت رقم 813923 
أ لسج2 التج ري رقم 533751.

ملخص قصد النشر
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LA GLOBALE MAROCAINE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ربسم له  : 3.322.222 درهم

مقره  االجتم عي : 61 ش رع لال 
ي قوت زاو7ة مصطفى املع ني الدور 

الث لث الدار البير ء
تغيير الشك2 الق نوني

أ لدار  عرفي  عقد  أمقت�شى 
 ،1997 ديسمبر   22 أت ر7خ  البير ء 
قرر الجمع الع م الغير ع دي لشركة 
 LA GLOBALE MAROCAINE

ش.م.م م  يلي :
من  الق نوني  الشك2  تحو27 
شركة عق ر7ة مدنية إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة.
لشركة  األس �شي  النظ م  تحيين 

ذات مسؤولية محدودة.
لشركة  مسيرين  بربعة  تعيين 
ذات مسؤولية محدودة هم الس دة : 
عالل،  أن  محمد  أنجعفر  مراك�شي 
مراك�شي  رخ مي،  أرادة  حور7ة 
أن محمد ومراك�شي  أنجعفر محمد 

أنجعفر علي.
والتعدي2  الق نوني  اإليداع  تم 
البير ء،  أ لدار  التج ر7ة  أ ملحكمة 
تحت رقم   ،1998 فبراير   16 أت ر7خ 

.143919
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AYLAN
SARL AU

أموجب عقد عرفي أ لرب ط أت ر7خ 
تم تأسيس شركة   2222 ف تح بأر27 
بشر7ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد مواصف ته  ك آلتي :
AYLAN - SARL AU : التسمية

: األعم ل املختلفة  هدف الشركة 
املتعلقة أ لبن ء.

املقر االجتم عي : عم رة ت رك  الرقم 
12 املتجر 2 حي النهرة - الرب ط.

من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
التأسيس النه ئي للشركة.

ربسم له  : 122.222 درهم مقسم 
درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

للحصة.
تسيير  مهمة  بسندت   : التسيير 

الشركة إلى السيد محمد فت ح.
األرب ح : توزع على الشرك ء بو ترح2 
الخ صة  االحتي ط ت  الحس ب  إلى 

بعد اقتط ع االحتي طي الق نوني.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 
أ لرب ط أت ر7خ 12 بأر27 2222 تحت 

الرقم السج2 التج ري 159425.
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STE HBS ARCHITECTS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في أت ر7خ  عرفي  عقد   أمقت�شى 
الق نون  إنش ء  تم   2222 بأر27   5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
مميزاته  وحيد  شر7ك   محدودة، 

كم  يلي :
 STE HBS  : التسمية 

ARCHITECTS SARL AU
الهدف : مهندس معم ري.

 122.222 ربسم له    : الربسم ل 
درهم.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
هش م أال فر7ج ملدة غير محدود.

املقر االجتم عي : 32 س حة بأوبكر 
الصديق شقة 6 بكدال - الرب ط.

أ لسج2  الشركة  تسجي2  تم 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  التج ري 
أت ر7خ   159435 رقم  تحت  أ لرب ط 

13 بأر27 2222.
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STE BRIV SOLUTIONS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
شر7ك وحيد

تفو7ت الحصص
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
فبراير   18 في  املؤرخ  االستثن ئي 
ذات  الشركة  مس همو  قرر   ،2221
 SARL-AU املحدودة  املسؤولية 
 BRIV SOLUTIONS وحيد  شر7ك 

املص دقة على :
 122 أقيمة  حصة   522 تفو7ت 
درهم لك2 واحدة التي يمتلكه  السيد 
الشركة  ربسم ل  في  سوبال  سفي ن 

لص لح السيد يونس رواق.
من  والس بع  األول  البند  تعدي2 
الق نون األس �شي للشركة تبع  لذلك.
تغيير الشك2 الق نوني للشركة من 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة شر7ك 

وحيد.
أمكتب  الق نوني  اإليداع  تم 
أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   2222 م رس   12 أت ر7خ 

.122852
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مكتب االستش رة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 136 ش رع الق هرة، الط أق األول، شقة 

رقم 1، كومطراف، تم رة

اله تف : 48 42 64 2537

الف كس : 64 47 64 2537

BREATHING LIFE
SARL AU

ش.م.م ذات الشر7ك الواحد
الك ئن مقره  : رقم 136، الط أق 

الث ني، شقة رقم 4، ش رع الق هرة، 
كمطراف 1، تم رة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 
32 م رس 2222 قد تم تأسيس شركة 
ذات   BREATHING LIFE SARL AU
الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
الخص ئص  تحم2  والتي  الواحد 

الت لية : 

 BREATHING LIFE  : التسمية 
.SARL AU

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك الواحد.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم.

الهدف االجتم عي : 
االستش رة االجتم عية ؛
تنظيم وممون الحفالت.

الشرك ء : سن ر املو 1222 حصة.
التسيير : سن ء املو مسيرة للشركة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
التقييد  تم   : الق نوني  اإليداع 
أ لسج2 التج ري أ ملحكمة التج ر7ة 

أتم رة تحت رقم 135999.
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TIMARA BETON
SARL
تأسيس

أمقت�شى عقد عرفي مسج2 أت ر7خ 
الق نون  وضع  تم   2222 م رس   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ذات الصف ت الت لية :
 TIMARA BETON : 1 - التسمية

SARL ش.م.م.
بشغ ل   : االجتم عي  الهدف   -  2
مختلفة للبن ء والتجهيز وبصفة ع مة 
الصن عية،  التج ر7ة  العملي ت  ك2 
منقولة  غير  بو  املنقولة  امل لية 
غير  بو  مب شرة  أطر7قة  املتعلقة 
بعاله  املذكورة  أ ألنشطة   مب شرة 
تطور  في  املس همة  شأنه   من  بو 

الشركة.
دوار اكرمن   : املقر االجتم عي   -  3

ايت يعزم، الح جب.
4 - املدة : 99 سنة اأتداء من يوم 
إذا  إال  التج ري  أ لسج2  التسجي2 
تعرضت الشركة للح2 املسبق بو تم 

تمديده .
 122.222  : ربسم ل الشركة   -  5
من  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 
الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

واملفصلة كم  يلي :
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522 حصة من نصيب زهير أيي ؛
هش م  نصيب  من  حصة   522

الزك وة.
التسيير املشترك أين   : املسير   -  6
السيد زهير أيي والسيد هش م الزك وة 

ملدة غير محدودة.
تبدب   : االجتم عية  السنة   -  7
ديسمبر   31 يوم  ين ير وتنتهي  أف تح 
من نفس السنة م  عدا السنة األولى 
تبتدئ من ت ر7خ التسجي2 في السج2 

التج ري.
التج ري  أ لسج2  التقييد  تم 
تحت  أمكن س  التج ر7ة  للمحكمة 

رقم 55953 أت ر7خ 13 بأر27 2222.
أمث أة مقتطف وبي ن
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 استدراك خطأ في الجريدة الرسمية
عدد 5711 أت ر7خ 2222/24/13

يعتبر يوسف   : التسيير    :  عوض 
أوكط ية   الصغير  والسيد  جبري 

مسيرين للشركة ملدة غير محددة.
يوسف  يعتبر   : التسيير   : يقرب   
جبري  والسيد  عم د ايت اأ  مسيرين 

للشركة ملدة غير محددة. 
الب قي أدون تغيير 
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 STE PRIMISTERES
DISTRIBUTION

ش.م.م ش.و
ربسم ل : 12.222 درهم

املقر االجتم عي : العو7ن ت املركز، 
جرادة

ف تح  أت ر7خ  عرفي  عقد  أموجب 
شركة  تأسيس  تقرر   ،2222 م رس 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر7كة 

الوحيد أ لخص ئص اآلتية :
 PRIMISTERES 1 - التسمية : شركة

DISTRIBUTION ش.م.م ش.و.
- الشك2 الق نوني : شركة ذات   2
الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
3 - املقر االجتم عي : ش رع العو7ن ت 

املركز، جرادة.

4 - الهدف االجتم عي : 
الغذائية  املواد  لبيع  متجر 

أ لتقسيط ؛
أيع التبغ أ لتقسيط.

محدد   : الربسم ل االجتم عي   -  5
 122 أقيمة  درهم   12.222 مبلغ  في 

درهم للحصة.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير   -  6
لشهب ملي ء، الح ملة لبط قة التعر7ف 
كمسيرة   D649223 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.
تم تسجي2 الشركة لدى املحكمة 
 39135 رقم  تحت  أوجدة  التج ر7ة 

أت ر7خ 6 بأر27 2222.
املسير
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بني انصار نيجوس
ش.م.م

املــــــحتوى : أمقت�شى العقد العرفي 
وطبق    2222 م رس   8 في  املؤرخ 
العم2 وبس س   به   الج ري  للقوانين 

الق نون رقم 5-96.
االسم : إن الشركة املعنية تحم2 

اسم »أني انص ر نيجوس» ش.م.م.
ونق2  أيع مواد البن ء   : املوضــــــوع 

البر ئع للغير.
ص لح،  والد   45  : الشــــركة   مــقر 

أني انص ر الن ظور.
حدد ربسم ل   : ربســم ل الشـركة 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجتم عية  حصة   1222 إلى  مقسم 

أقيمة 122 درهم لك2 واحدة.
الشركة  مدة   : الشـــركة  مـــدة 

محددة في 99 سنة.
السنة  حددت   : املـــ لية  الســـنة 
بول  من  تبتدئ  شهرا   12 في  امل لية 
ك2  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
األرب ح  تقتطع   : األربــــ ح  تحـــديد 
إلنش ء   % أنسبة5  امل لية  السنة 

األموال االحتي طية الق نونية.
التســــيــيــــر: السيد سعيد الحموتي 
للشركة  مسيران  الحموتي   ومرزوق 

ملدة غير محدودة.

تتحم2  الشركة  إن   : الــــتــــــوقيع 
مسؤولية تج ه توقيع السيد سعيد 

الحموتي او مرزوق الحموتي.
اإليداع  إن   : الق نوني  اإليداع 
ضبط  أمكتب  سج2  الق نوني 
أت ر7خ  أ لن طور  االأتدائية  املحكمة 

24 م رس 2222 رقم 478.
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 PASSEMENTERIE NORD
AFRICAIN

 أ ص مونطوري شم ل إفر7قي 
أ رك 65، العي يدة، املنطقة 

الصن عية الق عدة الجو7ة، سال
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر7ك الواحد

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بسال في 
12 م رس 2222، تم تحديد الق نون 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 
املحدودة ذات الشر7ك الواحد ذات 

املميزات الت لية :
»أ ص   : االجتم عية  التسمية 
إفر7قي »  شم ل  مونطوري 
 PASSEMENTERIE NORD

.AFRICAIN
التصدير   : الشركة  غرض 
أ لتقسيط  التج رة  واالستيراد، 
غير  املنزلية  والتجهيزات  لألدوات 
ك2  شمولية  وبصفة  الكهرب ئية، 
الصن عية،  التج ر7ة،  العملي ت 
العق ر7ة  وغير  العق ر7ة  امل لية، 
التي يكون له  ارتب ط مب شر بو غير 
املش ر  األس �شي  أ لهدف  مب شر 
الث نو7ة  األهداف  وبك2  بعاله،  إليه 
التي من شأنه  بن تس عد على تنمية 

بنشطة الشركة.
 ،65 أ رك   : االجتم عي  املقر 
العي يدة، املنطقة الصن عية الق عدة 

الجو7ة، سال.
من  سنة   99  : االجتم عية  املدة 

ت ر7خ تأسيسه  النه ئي.
في  حدد   : االجتم عي  الربسم ل 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222
122 درهم  حصة اجتم عية من فئة 

لف ئدة السيد عيش محمد.

تم تعيين السيد عيش   : التسيير 

محمد مسير للشركة ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الربط  أكت أة  الق نوني 

أت ر7خ  بسال  االأتدائية   املحكمة 

 38694 رقم  تحت   2222 بأر27   11

وتم تسجي2 شركة أ ص مونطوري 

التج ري  أ لسج2  إفر7قي   شم ل 

بسال تحت رقم 35783.
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 ECOLE LES PRIMEVERES

PRIVE

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

ربسم له  التج ري : 122.222 درهم

العنوان : عم رة رقم 3، شقة 2 

املنزه، عين عتيق، تم رة

تأسيس شركة
أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ  

نظ م  وضع  تم   ،2222 م رس   21

املسؤولية  ذات  لشركة  بس �شي 

املحدودة ك لت لي :

 ECOLE LES  : االسم   -  1

.PRIMEVERES PRIVE SARL

2 - الهدف : الشركة من بهدافه  :

تعليم اأتدائي.

 2 3، شقة  : عم رة رقم  املقر   -  3

املنزه، عين عتيق، تم رة.

4 - املدة : 99 سنة اأتداء من ت ر7خ 

التسجي2 أ لسج2 التج ري.

5 - ربس امل ل التج ري : 122.222 

1222 حصة قدر  درهم مقسمة إلى 

ك2 واحدة منه  122 درهم .

يتولى إدارة الشركة   : اإلدارة   -  6

ك2 من السيد محمد حسني والسيد 

الجياللي حسني ملدة غير محدودة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

االأتدائية أتم رة أت ر7خ 12 بأر27 2222 

تحت رقم 136223.
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 HOWMET FIXATION
 MAROC

شركة مس همة

 السج2 التج ري أ لدار البير ء 
رقم 197665

ز7 دة ربس امل ل 
الجمع  محرر  أموجب   -  I

أت ر7خ  املنعقد  الع دي  الغير   الع م 

لشركة   2221 ديسمبر   32

 HOWMET FIXATION MAROC

ربسم له   مس همة  شركة 

أ لدار  مقره   درهم،   11.223.222

البير ء 357، ش رع محمد الخ مس، 

الط أق األول، الفر ء A/1 ومسجلة 

البير ء  أ لدار  التج ر7ة  أ ملحكمة 

تحت رقم 197665، تقرر م  يلي :
يع دل  أمبلغ  امل ل  ربس  ز7 دة 

ليصبح  درهم   76.223.222

11.223.222 درهم إلى 87.226.222 

 762.232 يع دل  م   أإصدار  درهم 

درهم   122 أقيمة  جديدا  سهم  

تم  منه ،  لك2  اإلسمية  القيمة  من 

عن  وسداده  أ لك م2  أه  االكتت ب 

طر7ق تعو7ض بعض الديون املؤكدة 

الحس ب  في  واملسجلة  الشركة  على 

الج ري للشرك ء.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

أ لدار  التج ر7ة  املحكمة  ضبط 

البير ء أت ر7خ 12 بأر27 2222 تحت 
رقم 821211.

الرئيس
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 STANDAF TRAVAUX
 SARL

لشركة  الع م  الجمع  لقرار  تبع  

شركة   STANDAF TRAVAUX SARL
ربسم له   املحدودة،  املسؤولية  ذات 

122.222 درهم ومقره  االجتم عي دوار 

السراغنة،  قلعة  العط و7ة،  النواجي 

تقرر أت ر7خ 18 م رس 2222 :

ح2 الشركة ؛

لح2  كمح2  الشركة  مقر  تعيين 

الشركة ؛

تعيين السيد عبد الغني العلواني 

لح2 الشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوم  السراغنة  لقلعة   االأتدائية 

11 بأر27 2222 تحت رقم 167/2022 

رقم السج2 : 5243.
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 STE COMPLEXE ALBARAKA

EL ATTAOUIA

SARL AU

تأسيس شركة
تم أت ر7خ  15 م رس 2222، وضع 

ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 

أ ملميزات  واحد  بشر7ك  املحدودة 

الت لية :

 STE COMPLEXE  : التسمية 

 ALBARAKA EL ATTAOUIA SARL

.AU

الهدف : 

استغالل محطة توزيع الوقود ؛

مطعم بسعر ث أت ؛

استغالل مسبح بو مدرسة للسب حة.

املقر االجتم عي : دوار اوالد أراهيم 

العط و7ة، قلعة السراغنة.

املدة : 99 سنة.

 122.222  : االجتم عي  الربسم ل 

درهم مقسم على 1222 سهم من فئة 

122 درهم موزع ك آلتي :

السيد عبد الرحم ن لبيض 1222 

حصة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

عبد الرحم ن لبيض.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوم  السراغنة  لقلعة   االأتدائية 

11 بأر27 2222 تحت رقم 2022/167 

السج2 التج ري : 5165.

326 P

BFZ CONSULTING
زنقة دك ر، عم رة 5، شقة 6، املحيط

 الرب ط

 AMERICAN TESOL
ACADEMY PRIVATE

شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسم له  : 12.222 درهم

مقره  االجتم عي : زنقة موالي 
رشيد، الط أق الث ني، العم رة 7 

الشقة رقم 4، حس ن، الرب ط
تأسيس شركة

 AMERICAN TESOL  : التسمية 
.ACADEMY PRIVATE

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

قسراس  بمين  السيد   : الشرك ء 
والسيد الحسين قسراس.

االستش رات   : االجتم عي  الهدف 
اإلدار7ة والتكو7ن املستمر والتدر7ب.

درهم   12.222  : ربسم ل الشركة 
مقسمة إلى 122 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة اأتداء من التأسيس 

النه ئي.
موالي  زنقة   : االجتم عي  املقر 
 7 العم رة  الث ني،  الط أق  رشيد، 

الشقة رقم 4، حس ن، الرب ط.
التسيير : سيتم تسيير الشركة من 
طرف السيد بمين قسراس ملدة غير 

محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط.

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
تم التقييد في السج2 التج ري تحت 
رقم 159333 أت ر7خ 11 بأر27 2222.
327 P

OULED ZAAJ CASH
زنقة 18 نوفمبر، جمعية الفتح 

كبدانة، الن ضور
تأسيس شركة

أ لن ضور  عرفي  عقد  أمقت�شى 
وضع  تم   2222 م رس   15 أت ر7خ 
محدودة  لشركة  األس �شي  الق نون 

املسؤولية :

 OULED ZAAJ شركة   : التسمية 
CASH ش.م.م.

الغرض االجتم عي :
تحو27 األموال ؛

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
التج ر7ة والعق ر7ة التي ترتبط أصفة 

مب شرة بهدف الشركة.
18 نوفمبر  : زنقة  املقر االجتم عي 

جمعية الفتح، كبدانة، الن ضور.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة العنكوري كوثر.
الشر7ك :

العنكوري كوثر 1222 حصة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   6 أت ر7خ  أ لن ضور  االأتدائية 

2222 تحت رقم 576.
328 P

AGROMED INNOVATION
ش.م.م

ألوك 73 سكتور مسعود أوعرك، 
الن ضور

تأسيس الشركة
أ لن ضور  عرفي  عقد  أمقت�شى 
وضع  تم   2222 م رس   15 أت ر7خ 
محدودة  لشركة  األس �شي  الق نون 

املسؤولية :
 AGROMED شركة   : التسمية 

INNOVATION ش.م.م.
الغرض االجتم عي : 

وبعم ل  متنوعة  نب تية  بعم ل 
زراعية واستيراد وتصدير ؛

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
التج ر7ة والعق ر7ة التي ترتبط أصفة 

مب شرة بهدف الشركة.
املقر االجتم عي : ألوك 73 سكتور 

مسعود أوعرك، الن ضور.
ربسم ل الشركة : 222.222 درهم 
مقسم إلى 2222 حصة من فئة 122 

درهم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد اوس ر بغداد.
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الشرك ء :
اوس ر عبد السالم 667 حصة ؛

اوس ر ميمون 667 حصة ؛
اوس ر بغداد 666 حصة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 22 م رس 

2222 تحت رقم 472.
329 P

SIMAACH CAR
ش.م.م

حي أو7زرزارن، الن ضور
تأسيس الشركة

أ لن ضور  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أت ر7خ 4 بأر27 2222 تم وضع الق نون 
األس �شي لشركة محدودة املسؤولية :

 SIMAACH شركة   : التسمية 
CAR ش.م.م.

الغرض االجتم عي :
كراء السي رات أدون س ئق ؛

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
التج ر7ة والعق ر7ة التي ترتبط أصفة 

مب شرة بهدف الشركة.
أو7زرزارن،  حي   : االجتم عي  املقر 

الن ضور.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد اشهبون زلفة.
الشر7ك :

اشهبون عبد املجيد 1222 حصة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   5 أت ر7خ  أ لن ضور  االأتدائية 

2222 تحت رقم 542.
330 P

 MELOUSSA HOUSE REAL
ESTATE ENERGY

ش.م.م
ش رع الجيش امللكي، رقم 414-412، 

الن ضور
تأسيس الشركة

أ لن ضور  عرفي  عقد  أمقت�شى 
وضع  تم   2222 م رس   32 أت ر7خ 
محدودة  لشركة  األس �شي  الق نون 

املسؤولية :

 MELOUSSA شركة   : التسمية 
 HOUSE REAL ESTATE ENERGY

ش.م.م.
الغرض االجتم عي :

منعش عق ري، أيع وشراء وتأجير 
العق رات والصن ع ت ؛

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
التج ر7ة والعق ر7ة التي ترتبط أصفة 

مب شرة بهدف الشركة.
الجيش  ش رع   : االجتم عي  املقر 

امللكي، رقم 412-414، الن ضور.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم.
من  الشركة  تسير   : التسيير 
 MARIA ASUNCION طرف السيد 

.MARQUES TORRENT
الشرك ء :

 MARIA ASUNCION
 522  MARQUES TORRENT

حصة ؛
 GUILLEM MARQUES FANER

522 حصة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 562.
331 P

 ARBEX & TEAM
PROMOTION

ش.م.م
ش رع الجيش امللكي، رقم 414-412، 

الن ضور
تأسيس الشركة

أ لن ضور  عرفي  عقد  أمقت�شى 
وضع  تم   2222 م رس   32 أت ر7خ 
محدودة  لشركة  األس �شي  الق نون 

املسؤولية :
 ARBEX & شركة   : التسمية 

TEAM PROMOTION ش.م.م.
الغرض االجتم عي :

املنشآة  وصي نة  وتركيب  أن ء 
الر7 ضية الكبيرة والفع لي ت الدولية ؛

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
التج ر7ة والعق ر7ة التي ترتبط أصفة 

مب شرة بهدف الشركة.

الجيش  ش رع   : االجتم عي  املقر 

امللكي، رقم 412-414، الن ضور.

ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

 AGUSTIN ARBEX السيد  طرف 

.MURILLO

الشرك ء :

 AGUSTIN ARBEX MURILLO

522 حصة ؛

 GUILLEM MARQUES FANER

252 حصة ؛

 BARTOMEU BONET VICENS

122 حصة ؛

AARAB AHMED 152 حصة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 564.

332 P

GOLENDUS
ش.م.م

ش رع الجيش امللكي رقم 412-414

الن ضور

تأسيس الشركة
أ لن ضور  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  وضع   2222 32  م رس 

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية :

 GOLENDUS شركة   : التسمية 

ش.م.م.

التطو7ر   : االجتم عي  الغرض 

واالستش رات  التكنولوجي 

االستراتيجية الدولية ملش ريع الط قة.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

التج ر7ة العق ر7ة التي ترتبط أصفة 

مب شرة بهدف الشركة.

الجيش  ش رع   : االجتم عي  املقر 

امللكي رقم 412-414، الن ضور.

 122.222  : الشركة  امل ل  ربس 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

 GEMA CONZALEZ السيد  طرف 

.HIDALGO

 MARIA ASUNCION : الشرك ء

 MARQUES TORRENT : 500

حصة.

 GEMA CONZALEZ HIDALGO

500 : حصة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 563.

333 P

DUBRAL MAROC
ش.م.م

حي املط ر ش رع اشيدانن عم رة 1 

الط أق 3 - الن ضور

تأسيس الشركة
أ لن ضور  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  وضع   2222 8  بأر27 

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية :

 DUBRAL شركة   : التسمية 

MAROC ش.م.م.

مق ولة   : االجتم عي  الغرض 

االملنيوم.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

التج ر7ة العق ر7ة التي ترتبط أصفة 

مب شرة بهدف الشركة.

املط ر  حي   : االجتم عي  املقر 

ش رع اشيدانن عم رة 1 الط أق 3، 

الن ضور.

 122.222  : الشركة  امل ل  ربس 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد عبد املجيد ازدوف2.

 : ازدوف2  املجيد  عبد   : الشرك ء 

1222 حصة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 566.

334 P
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MAD IMP
ش.م.م

حي اصب ن  زنقة 25 رقم 44 - 
الن ضور

تأسيس الشركة
أ لن ضور  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  وضع   2222 7  بأر27 
األس �شي لشركة محدودة املسؤولية :

 MAD IMP شركة   : التسمية 
ش.م.م.

تصدير   : االجتم عي  الغرض 
واستيراد مواد البن ء.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
التج ر7ة العق ر7ة التي ترتبط أصفة 

مب شرة بهدف الشركة.
املقر االجتم عي : حي اصب ن  زنقة 

25 رقم 44، الن ضور.
 122.222  : الشركة  امل ل  ربس 
درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد اشن ط رق.
 1222  : ط رق  اشن   : الشرك ء 

حصة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 565.
335 P

ORO GLACE
ش.م.م

154-156 ش رع عبد الخ لق طوريس 
- الن ضور

تأسيس الشركة
أ لن ضور  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  وضع   2222 5  بأر27 
األس �شي لشركة محدودة املسؤولية :

 ORO GLACE شركة   : التسمية 
ش.م.م.

صن عة   : االجتم عي  الغرض 
املثلج ت.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
التج ر7ة العق ر7ة التي ترتبط أصفة 

مب شرة بهدف الشركة.

املقر االجتم عي : 156-154 ش رع 
عبد الخ لق طوريس - الن ضور.

 122.222  : الشركة  امل ل  ربس 
درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
توتوح  توتوح خليفة والسيد  السيد 

حكيم.
 522  : خليفة  توتوح   : الشرك ء 

حصة.
توتوح حكيم : 522 حصة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم 579.
336 P

HAL & HAD TRANS
ش.م.م

حي أراقة - الن ضور
تأسيس الشركة

أ لن ضور  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  وضع   2222 18  م رس 
األس �شي لشركة محدودة املسؤولية :

 HAL & HAD شركة   : التسمية 
TRANS ش.م.م.

الغرض االجتم عي : نق2 البر ئع 
لحس ب الغير الوطني والدولي.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
التج ر7ة العق ر7ة التي ترتبط أصفة 

مب شرة بهدف الشركة.
 - أراقة  حي   : االجتم عي  املقر 

الن ضور.
 122.222  : الشركة  امل ل  ربس 
درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
والسيد  الحكيم  عبد  ح دو   السيد 

حلفية عبد هللا.
 : الحكيم  عبد  ح دو   : الشرك ء 

522 حصة.
حلفية عبد هللا : 522 حصة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   6 أت ر7خ  أ لن ضور  االأتدائية 

2222 تحت رقم 541.
337 P

ELECTRO SELOUANE
ش.م.م

تجزئة العمران رقم 1781
الن ضور

أمقت�شى محرر الجمعية الع مة 
 2222 بأر27   5 أت ر7خ  االستثن ئية 
 ELECTRO شركة  شرك ء  ص دق 
قرار  على  ش.م.م   SELOUANE
ايوجي2  للسيد  حصة   522 تفو7ت 
الشركة  ربسم ل  ليصبح  حسين 

مقسم  كم  يلي :
ايوجي2 حسين : 1222 حصة.

قرار  على  الشرك ء  ص دق  كم  
استق لة السيد البرنو�شي حسن من 
تسيير الشركة وتعيين السيد ايوجي2 

حسين كمسير وحيد للشركة.
الق نون  تحيين  قرروا  كم  

األس �شي للشركة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   7 االأتدائية أ لدر7وش أت ر7خ 

2222 تحت رقم 553.
338 P

ERRANDANI IMMOBILIER
ش.م.م

الحي اإلداري - الرف تق طع ش رع 12 
و 14 - الن ضور

أمقت�شى محرر الجمعية الع مة 
 2222 م رس   7 أت ر7خ  االستثن ئية 
 ERRANDANI شركة  ص دق شرك ء 
قرار  على  ش.م.م   IMMOBILIER

تحيين الق نون األس �شي للشركة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   6 االأتدائية أ لدر7وش أت ر7خ 

2222 تحت رقم 538.
339 P

PRIAB INV
شركة ذات مسؤولية محدودة

ربسم له  122.222 درهم
املقر االجتم عي : 4 زنقة واد ز7ز، 
ط أق الث لث، الشقة 7، بكدال، 

الرب ط
أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أ لرب ط 
تحر7ر تم   ،2222 فبراير   9 أت ر7خ 

 محرر الجمعية االستثن ئية لشركة 

ذات  شركة   PRIAB INV» SARL»

مسؤولية محدودة الذي تقرر فيه م  

يلي :

توسيع النش ط االجتم عي ليشم2 

محط ت  والسيم   البن ء،  بنشطة 

الثق فية،  املراكز الر7 ضية،  الوقود، 

املب ني التج ر7ة  الق ع ت الر7 ضية، 

املختبرات  ومب ني  الطبية  وشبه 

اإلدارة  بنشطة  وجميع  الطبية 

ذات  والتسو7ق  والتأجير  والتشغي2 

الصلة.

تحديث النظ م األس �شي للشركة.

بسئلة متنوعة.

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

 123764 2222 تحت رقم  بأر27   12

لدى  التغييري  التصر7ح  وضع  وتم 

الت ر7خ  أنفس  الربط  كت أة  نفس 

تحت رقم 2637.
للتلخيص والنشر

املسير

340 P

LAST HOUR
SARL AU

 18 أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم تأسيس شركة ذات   2222 م رس 

وحيد  بشر7ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم2 الخص ئص الت لية :

 LAST HOUR SARL  : التسمية 

AU

SARL AU : الصفة الق نونية

نشر   -  1  : االجتم عي  الهدف 

الصحف.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

أين الشرك ء على الشك2 الت لي :

 1222  : العسري  مر7م  السيدة 

حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي بي من ت ر7خ وضع 

السج2 التج ري.
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من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
املقر االجتم عي : ام ل 5 رقم 416 

حي املسيرة الرب ط.
املسير : السيدة مر7م العسري.

التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 
.159427

341 P

AXA CREDIT
Société ANONYME

ربسم له  221.916.322 درهم
املقر االجتم عي : 122-122 ش رع 

الحسن الث ني - 22272 
الدار البير ء

تعدي2 النظ م األس �شي
أموجب محرر اجتم ع الجمعية 
م رس   24 الع مة االستثن ئية أت ر7خ 

2222، تقرر م  يلي :
املوافقة والتصديق على الدعوة.

املوافقة على مشروع تعدي2 بعض 
مواد النظ م األس �شي.

التعدي2 النسبي للقوانين.
صالحي ت الشكلي ت.

أ لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 
أت ر7خ البير ء  للدار   التج ري 

 7 بأر27 2222 تحت رقم 822452.
342 P

ONCO-HEMATO
شركة األسهم املبسطة

ربسم له  122.222 درهم
املقر االجتم عي : 55 ش رع محمد 

الخ مس، عم رة جك ر، الشقة رقم 
33، جليز، مراكش

 4 أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،2222 بأر27 

األسهم املبسطة أ مليزات الت لية :
ONCO-  : االجتم عية  التسمية 

.HEMATO
شركة األسهم   : الق نوني  الشك2 

املبسطة.
55 ش رع محمد   : املقر االجتم عي 
الشقة رقم  عم رة جك ر،  الخ مس، 

33، جليز، مراكش.

: أن ء وتشغي2  الغرض االجتم عي 
عي دة طبية - جراحية.

املدة : 99 سنة.
ربسم ل الشركة : 122.222 درهم 
املس هم ت  من  أ لك م2  مكتتبة 

النقدية.
نجيب  البروفيسور   : الرئيس 
ت ركة،  أمراكش،  الس كن  أوراس، 

إق مة مرج نة، رقم 2.
عز7ز  الدكتور   : الرئيس  ن ئب 
تسلط نت  الس كن أمراكش،  عمور. 

السع دة، إق مة برك ن، رقم 132.
تكو7ن االحتي طي ت وتوزيع األرب ح 
للشركة  األس �شي  الق نون  بحك م   :
يترمن األحك م الق نونية الج ري به  

العم2 في هذا املج ل.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 
أمراكش أت ر7خ 11 بأر27 2222 تحت 

رقم 134673.
 ONCO-HEMATO تم قيد شركة
أت ر7خ أمراكش  التج ري   أ لسج2 
 11 بأر27 2222 تحت رقم 124465.

قصد النشر واإلعالن

343 P

L’ATELIER DU VOYAGE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسم له  االجتم عي 852.222 درهم

املقر االجتم عي : 57، جون جوريس، 
حي غوتيي - الط أق األر�شي - الدار 

البير ء
إغالق فرع املحمدية

الجمع  محرر  أمقت�شى   -  1
نوفمبر   15 أت ر7خ  االستثن ئي  الع م 
ذات  الشركة  شرك ء   ،2221
 L’ATELIER DU« املسؤولية املحدودة

VOYAGE» قرروا م  يلي :
 - أ ملحمدية  الك ئن  الفرع  إغالق 
 GH عم رة   - شوبينغ سونترال أ رك 

.C/35
االول  الق نوني  اإليداع  تم   -  2
االأتدائية  أ ملحكمة  الربط  أكت أة 
 2222 م رس   11 أت ر7خ  أ ملحمدية 

تحت الرقم 516.

الث ني  الق نوني  اإليداع  تم   -  3

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أكت أة 

م رس   22 أت ر7خ  البير ء  أ لدار 

2222 تحت الرقم 818636.
للخالصة والبي ن

التسيير

344 P

B3L
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة لشر7ك وحيد

أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى   -  1
الق نون  وضع  تم   ،2222 فبراير   7

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

مميزاته   وحيد،  لشر7ك  محدودة 

ك لت لي :

B3L : التسمية

الهدف : تهدف الشركة بس س  :
حي زة، تطو7ر األرا�شي بو الحقوق 

األرا�شي  جميع  استئج ر  العق ر7ة، 

بج2  من  املخدومة  بو  الخ لية 

بشك2 مب شر بو غير مب شر،  البن ء، 

من  واملب ني  املخ زن  للمستودع ت، 

مشروع  بي  وتنفيد  وإدارة  نوع  بي 

عق ري من بي نوع واملب ني املبنية بو 

الغير مبنية.

املستودع ت  وإدارة  تأجير 

جميع  مع  نوع  بي  من  واملخ زن 

بشك2  لتشغيله   الالزمة  التسهيالت 

مب شر بو غير مب شر.

العملي ت  جميع  ع مة،  وبصفة 

التج ر7ة، الصن عية، امل لية، املنقولة 

والعق ر7ة التي قد ترتبط مب شرة او 

أصفة غير مب شرة أ ألشي ء املذكورة 

بعاله، بو األشي ء املش بهة او املرتبطة 

به  أمقدوره  املس عدة على التنمية 

أجميع بشك له .

املقر االجتم عي : 7، إق مة الرامي، 

 ،8 املكتب   ،2 الط أق  سبتة،  زنقة 

الدار البير ء.

من تقييد  سنة اأتداء   99  : املدة 

الشركة أ لسج2 التج ري.

حدد   : االجتم عي  الربسم ل 
 12.222 مبلغ  في  الشركة  ربسم ل 
حصة   122 إلى  مقسمة  درهم 
درهم   122 أقيمة  اجتم عية 
وبسندت  ك ملة،  سدتت  للواحدة، 
جواد  السيد  الوحيد  للشر7ك 
زنقة   ،3 أ لرب ط،  الس كن  العراقي، 
السرو، تجزئة نب أي ، سكن وظيفي - 

السوي�شي.
التسيير : سيتم تسيير الشركة ملدة 
من طرف السيد عمر  غير محدودة، 
الوطنية  للبط قة  الح م2  العراقي، 
أ لدار  الس كن   ،BK46332 رقم 
البير ء، 73، زنقة 3 - ش نتيم ر 2 - 

الط أق 1.
السج2  في  الشركة  تسجي2   -  2
التج ري تم لدى املركز الجهوي لوالية 
الدار البير ء الكبرى، 5 بأر27 2222 

تحت رقم 539135.
للخالصة والبي ن

املسير الوحيد

345 P

MAHDIFIRRO
SARL

ربسم له  222.222 درهم
مقره  االجتم عي : 15 ش رع األأط ل 

شقة رقم 4 بكدال
السج2 التج ري : 152365

تغيير املقر االجتم عي للشركة 
شركة  شرك ء  اتخذ 
MAHDIFIRRO SARL خالل الجمع 
م رس   17 أت ر7خ  االستثن ئي  الع م 

2222 القرار الت لي :
تحو27 املقر االجتم عي للشركة :

15 ش رع األأط ل شقة رقم   : من 
4 بكدال.

 4 إق مة وئ م مح2 رقم   75  : إلى 
ر7 ض البرنو�شي 2 حي القدس سيدي 

البرنو�شي الدار البير ء.
النظ م  من   4 امل دة  تعدي2 

األس �شي.
وقد تم اإليداع الق نوني أ ملحكمة 
التج ر7ة أ لرب ط تحت رقم 123742 

أت ر7خ 12 بأر27 2222.
مقتطف من بج2 اإلشه ر

346 P
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 GREEN OF AFRICA
DEVELOPPEMENT

«GOADEVELOP»
شركة مس همة

ربسم له  12.222.222 درهم
املقر االجتم عي : عم رة التفراوتي، 
كلم 7,5 طر7ق الرب ط )عين السبع) 

الدار البير ء
السج2 التج ري رقم 332873

استق لة املدير الع م
تعيين مدير ع م جديد

أت ر7خ  اإلدارة  مجلس   -  1 
 GREEN« لشركة   2222 فبراير   28
 OF AFRICA DEVELOPPEMENT

SA «GOADEVELOP» قد :
علم وقب2 أ ستق لة السيد كر7م 

الحسيسن من منصبه كمدير ع م.
قرر تعيين مدير ع م جديد وهو 
خالل  وذلك  نقوش  احمد  السيد 
اإلدارة  كرئيس مجلس  انتداأه  مدة 
لقب  سيحم2  وهكذا  وكمتصرف، 

رئيس مدير ع م.
2 - تم اإليداع الق نوني لدى كت أة 
أ لدار  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
البير ء أت ر7خ 6 بأر27 2222، تحت 

رقم 822326.
من بج2 اإليج ز والبي ن

347 P

 GREEN OF AFRICA
INVESTMENT

«GOAI« 
SA

شركة مس همة
ربسم له  16.122.222 درهم

املقر االجتم عي : عم رة التفراوتي، 
كلم 7,5 طر7ق الرب ط )عين السبع) 

الدار البير ء
السج2 التج ري رقم 389469
الز7 دة في الربسم ل االجتم عي

الجمعية  مداولة  أمقت�شى   -  1
الع مة غير الع دية أت ر7خ 28 ديسمبر 

2221 قد تقرر :
قدره  أمبلغ  الربسم ل  في  الز7 دة 
مبلغ  من  لرفعه  درهم   6.122.222
12.222.222 درهم إلى 16.122.222 

درهم.

في املنعقد  اإلدارة  مجلس   -  2 
على  ص دق   ،2221 ديسمبر   31  
من  للربسم ل  املذكورة  الز7 دة 
12.222.222 درهم إلى 16.122.222 

درهم.
للشركة  االجتم عي  الربسم ل 
 16.122.222 مبلغ  في  ث تب   بصبح 
161.222 سهم ب  درهم ومقسم إلى 
مرقمة  الواحد،  للسهم  درهم   122

من 1 إلى 161.222 من نفس الفئة.
3 - تم اإليداع الق نوني أ ملحكمة 
أت ر7خ البير ء  أ لدار   التج ر7ة 
 7 بأر27 2222، تحت رقم 822486.

من بج2 اإليج ز والبي ن

348 P

GREEN OF AFRICA DAKHLA
GOA DAKHLA SA

شركة مس همة
ربسم له  7.522.222 درهم

املقر االجتم عي : عم رة ت فراوتي، 
كلم 7.5 طر7ق الرب ط

 عين السبع، الدار البير ء،
السج2 التج ري رقم 519.657
الز7 دة في الربسم ل االجتم عي

أمقت�شى مداولة الجمعية الع مة 
ديسمبر   28 أت ر7خ  ع دية  الغير 

2221، تقرر :
أمبلغ  الربسم ل  في  الز7 دة 
من  لرفعه  درهم   6.522.222 قدره 
مبلغ  إلى  درهم   1.222.222 مبلغ 

7.522.222 درهم.
في املنعقد  اإلدارة   مجلس 
على  ص دق   ،2221 ديسمبر   31  
من  للربسم ل  املذكورة  الز7 دة 
 7.522.222 إلى  درهم   1.222.222

درهم.
للشركة  االجتم عي  الربسم ل 
بصبح ث أت  في مبلغ 7.522.222 درهم 
للواحد  سهم   75.222 إلى  ومقسم 
نفس  من   75222 إلى   1 مرقمة من 

الفئة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
أت ر7خ البري ء  أ لدار   التج ر7ة 

7 بأر27 2222 تحت رقم 822487.
من بج2 اإليج ز والبي ن

349 P

األمين لإلستثم ر العق ري ش.م.

 AL AMINE

 D'INVESTISSEMENT

IMMOBILIER SA
شركة مس همة 

ربسم له  65.222.222 درهم

املقر االجتم عي : 1 زاو7ة ش رع 

الكورنيش وش رع املحيط موروكو 

مول )عين الذئ ب)، الدار البير ء

السج2 التج ري رقم : 62.323

تعيين متصرفين 
تعدي2 الغرض االجتم عي

الجمعية الع مة املختلطة أت ر7خ 

32 يونيو 2221 قررت :

تعيين بعر ء مجلس اإلدارة ملدة 

اآلتية  املتصرفين  وهم  سنوات،   6

بسم ؤهم :

الحجول  بأو  سلوى  السيدة 

اإلدري�شي.

خلي2  أن  أم محمد  فواز  السيد 

الف رس.

السيد ثني ن أن سليم ن أن ثني ن.

السيد يوسف عراقي حسيني.

ش.م.   GROUPE AKSAL شركة 

ممثلة من طرف السيد محمد لواء 

الدين.

ش.م.م.   REAL BLANCA شركة 

يسرى  السيد  طرف  من  ممثلة 

الحجري.

وذلك  االجتم عي  الغرض  تعدي2 

أ لتطو7ر  املتعلقة  الفقرة  أحذف 

العق ري.

يونيو   32 أت ر7خ  اإلدارة  مجلس 

اأو  سلوى  السيدة  بكد  قد   2221

الحجول االدري�شي في مه مه  كرئيسة 

مديرة ع مة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ البير ء  أ لدار   التج ر7ة 

28 م رس 2222 تحت رقم 819262.
من بج2 اإليج ز والبي ن

350 P

PATISSERIE JNAN TEMARA
SARL AU

املؤرخ  الع م  الجمع  أمقت�شى 

قررت   2222 فبراير   28 أت ر7خ 

 PATISSERIE JNAN ص حبة الشركة

TEMARA SARL AU املسجلة تحت 
االأتدائي  أ ملحكمة   132247 رقم 

تم رة التعديالت الت لية :

ش رع  من  الشركة  مقر  تحو27 

ط رق اأن ز7 د تجزئة أوراس عم رة 

تم رة إلى   2 الط أق   4 شقة رقم   21

 4 عم رة   2 إق مة جن ن تم رة تجزئة 

مح2 رقم 32 تم رة.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

تم رة  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

رقم  تحت   2222 بأر27   13 أت ر7خ 

.7921

351 P

SEIGNEUR SOLUTION
SARL

أمقت�شى عقد عرفي مسج2 في 13 
ين ير 2222 أتم رة، قد وضع الق نون 

الخص ئص  تحم2  لشركة  األس �شي 

الت لية :

 SEIGNEUR  : التسمية 

.SOLUTION SARL

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

اإلعالن   : االجتم عي  الهدف 

)املق ولة بو وك لة)

استش رات إدار7ة.
درهم   1.222.222  : امل ل  ربس 

فئة  12222 حصة من  إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة موزعة 

على الشك2 الت لي :

اأتس م زربوح : 522222 درهم.
رج ء أو7طن : 522222 درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النه ئي.

السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى 31 

ديسمبر من ك2 سنة، م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت ر7خ التسجي2.
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ادريس  إق مة   : االجتم عي  املقر 

الرحم ني عم رة ن شقة رقم 7 تم رة 

عين عتيق.

ورج ء  زربوح  اأتس م  املسيرت ن 

أو7طن.
 : التج ري  أ لسج2  التقييد  رقم 

.136235

352 P

صوكووويست ش.م.م.

ملتقى ش رع محمد الديوري 

وجم ل الدين األفغ ني، شقة رقم 2 

القنيطرة

سج2 تج ري رقم 35983 القنيطرة

STATION EL HAOUARY
شركة محدودة املسؤولية
ربسم له  122.222 درهم

مقره  االجتم عي : مركز زومي

سج2 تج ري رقم 3/94 وزان

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

الغير ع دي االعتي دي املنعقد أت ر7خ 

8 ين ير 2222، قرر الشرك ء م يلي :

السعدية  الراحلة  إراثة  إقرار 

الهواري واملوافقة على ورثته  كشرك ء 

جدد.

تحيين الق نون األس �شي للشركة.

تم اإليداع الق نوني أكت أة ضبط 

أت ر7خ أوزان  االأتدائية   املحكمة 

 4 م رس 2222، تحت رقم 85/22.
للخالصة والتذكير

التسيير

353 P

SOL CONCEPTS
كونسبتسول

 SOCIETE  A RESPONSABILITE

LIMITEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري 

129125

املحكمة االأتدائية أتم رة

الع م  الجمع  محرر  على  أن ء 

أت ر7خ أ لرب ط  املنعقد   االستثن ئي 

 22 نوفمبر 2221 قرر الشرك ء م يلي :

الحصص  أتفو7ت  الترخيص 

اململوكة من طرف السيد سعداوي 

محمد أم  قدره 332 حصة إلى السيد 

محمد واحو.

الحصص  أتفو7ت  الترخيص 

لبريمي  السيد  طرف  من  اململوكة 

332 حصة إلى السيد  عز7ز أم  قدره 

محمد واحو.

حصة   1 أتفو7ت  الترخيص 

مملوكة من طرف السيد محمد واحو 

إلى السيد العربي موالي يوسف.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  ولقد 

أت ر7خ أتم رة  االأتدائية   املحكمة 

24 م رس 2222 تحت رقم 7765.

354 P

حمزة العراقي الحسيني

موثق أ لدار البير ء

بريمو كيك
شركة ذات مسؤولية محدودة

تفو7ت حصص اجتم عية

مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 

 2222 م رس   23 في  البير ء  أ لدار 

السيد عبد اللطيف رك دي الق طن 

3 تجزئة أ م ري عين الشق الدار  ب 

التعر7ف  لبط قة  والح م2  البير ء 

.BE625329 الوطنية رقم

لتسعين  الت مة  امللكية  فوت 

الحصص  من   92% أ مل ئمة 

شركة  في  يملكه   التي  االجتم عية 

املسؤولية  ذات  شركة  كيك،  أر7مو 

ربسم له   واحد،  بشر7ك  املحدودة 

مقره   مغربي  درهم   22.222.222

 C العم رة   125 أتجزئة  االجتم عي 

الصن عية  املنطقة  الث لث  الط أق 

رشيد  موالي  رشيد  موالي  حي 

أ لسج2  مسجلة  البير ء،  الدار 

الرقم  تحت  البير ء  للدار  التج ري 

رقم  املوحد  وتعر7فه    ،369627

وضر7بته    221.874.77.12.222.51

وتعر7فه    37792247 رقم  املهنية 

الرر7بي رقم 227.37.295.

مس همة  شركة  ميشوك  لف ئدة 
درهم مقره    15.222.222 ربسم له  
 1 رقم  الحمد  أتجزئة  االجتم عي 
سيدي مومن الدار البير ء، مسجلة 
أ لسج2 التج ري للدار البير ء تحت 
77283، وتعر7فه  املوحد رقم  الرقم 
وتعر7فه    222222497222264

الرر7بي 1266731.
أر7مو  املسم ة  أ لشركة  الشرك ء 
ع م   جمع   عقدوا  ش.م.م.  كيك 
من  وذلك   2222 م رس   34 أت ر7خ 

بج2 :
اللطيف  عبد  السيد  استق لة 

رك دي من مه مه كمسير للشركة.
تسمية مسير جديد للشركة.

التعدي2 النسبي للنظ م األس �شي 
للشركة.

للقي م  الصالحي ت  منح 
أ لشكلي ت الق نونية.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
أمدينة  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
 2222 بأر27   11 أت ر7خ  الدار البر ء 

تحت رقم 13148.
للنشر والبي ن

355 P

SOCIETE 2JLOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 
تأسيس شركة  تم   2222 م رس   31
محدودة خص ئصه   مسؤولية  ذات 

ك لت لي :
.SOCIETE 2JLOG : التسمية

املقر االجتم عي : عم رة 14، شقة 
5 ش رع ميشليفن، بكدال الرب ط.

املدة : 99 سنة.
ربسم له  : 122.222 درهم.

استغالل   : االجتم عي  الهدف 
موقع كمستودع للبر ئع )الخدم ت 

اللوجستيكية والتخز7ن)
املسير : السيدة سن ء أ خو7 .

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أ لرب ط  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   2222 بأر27   14 أت ر7خ 

.123848
356 P

CLUB MULTIFORME
شركة ذات مسؤولية محدودة

ربسم له  122.222 درهم

مقره  االجتم عي أ لدار البير ء 11 
زنقة امستردام

الجمع  محرر  أمقت�شى 

الص در  االستثن ئي  للقرار  الع م 

 CLUB شركة  في  الشرك ء  عن 

مسؤولية  ذات   MULTIFORME

درهم،   122.222 ربسم له   محدودة 

البير ء  أ لدار  االجتم عي  مقره  
البير ء  أ لدار  امستردام،  زنقة   11

قرر الشرك ء   2223 بكتوبر   9 أت ر7خ 

م يلي :

1 - تغيير تسمية الشركة من اسم 

اسم  إلى   CLUB MULTIFORME

.CITY HOUSE

تغير الهدف املؤس�شي للشركة.

السيدة  الوحيد  املسير  استق لة 

مليكة كوعين .

السيد  تعيين مسير وحيد جديد 

ادريس نقطى

تعدي2 النظ م االس �شي.

تم اإليداع الق نوني لدى السج2 

أ ملحكمة  الربط  أكت أة  التج ري 

أت ر7خ البير ء  أ لدار   التج ر7ة 

24 نوفمبر 2223 تحت رقم 245289.
للخالصة والبي ن

357 P

CLUB MULTIFORME
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
أمقت�شى عقد عرفي حرر أ لدار 

 2222 يونيو   27 أت ر7خ  البير ء 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات الخ صي ت الت لية :

 CLUB MULTIFORME : التسمية

شركة ذات مسؤولية محدودة.

الهدف : 

جميع  وإدارة  تشغي2  إنش ء، 

ص الت اللي قة البدنية.

التجمي2  ص لون ت  تشغي2 

وتصفيف الشعر.
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بي مع ملة مرتبطة بشك2 مب شر 
من  أأي  جزئي   بو  كلي   مب شر  غير  ب 
وذلك  بعاله  املذكورة  املع مالت 
بعم ل  تطو7ر  بو  تعز7ز  بو  لتسهي2 
الشركة وكذلك بي املش ركة املب شرة 
بو غير املب شرة أأي شك2 من األشك ل 
 في التعهدات ذات األغراض املم ثلة

 بو ذات الصلة.
املعالمالت  حميع  ع م  وبشك2 
الصن عية او  امل لية  او   العق ر7ة 
 او التج ر7ة املتعلقة بغرض الشركة.

املقر االجتم عي : الدار البر ء 11 
زنقة امستردام.

املدة : 99 سنة.
املس هم ت : السيد ادريس نقطى 

: 52.222 درهم.
 52.222  : السيدة مليكة كوعين  

درهم.
 122.222  : الشركة  م ل  ربس 
1222 حصة من  درهم مقسمة على 
ومجزئة  واحد  لك2  درهم   122 فئة 

كم  يلي :
السيد ادريس نقطى : 522 حصة.
السيدة ملكي كوعين  : 522 حصة.

املجموع : 1222 حصة.
التسيير : السيدة مليكة كوعين .

أكت أة  الشركة  تسجي2  تم 
أ لدار  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
 2222 بغسطس   15 أت ر7خ  البير ء 
أ لسج2  مقيد   6942 رم  تحت 

التج ري تحت رقم 117783.
للخالصة والبي ن

358 P

 SOCIETE AUDIFLEX
SARL AU 

AU CAPITAL DE 500 000,00 DH
 SIEGE SOCIAL : OUJDA, 143 BD

 ,MED DERFOUSI
 IMM. WIDAD 4ème ETG APPT

N° 1
 RC : 23 001 oujda - IF :

42232921
تعــدي2

إض فة نش ط جديد

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
يوم  املنعقد   AUDIFLEX لشركة 
23/02/2022 أمقر الشركة أوجدة،  

قرر م  يلي :
للشركة  جديد  نش ط  إض فة 

واملتمث2 في : التوطين
الق نوني  من    3 امل دة  تغيير 

األس �شي.
تحديث الق نوني األس �شي.

للشركــــة  الق نوني  اإليداع  تم 
 : أت ر7ــــخ  أوجدة  التج ر7ة  أ ملحكمة 

22/03/2022 تحت رقــــم : 327.
359 P

STE LYNX TOURS SARL
Au capital de 4 400 000.00 Dhs

 Siège sociale : 93 BIS
 BOULEVARD MOHAMMED V,

OUJDA
تعــدي2

أمقت�شى قرار الجمع الع م الغير 
الع دي املنعقد أت ر7خ 20/10/2017 
شرك ء  قرر   ، أوجدة  الشركة  أمقر 
ش.م.م.   LYNX TOURS  شركة  

م  يلي :
إعط ء صالحي ت لك2 من السيد 
لحميدي  والسيد  اأراهيم  لحميدي 

محمد.
للشركــــة  الق نوني  اإليداع  تم 
 : أت ر7ــــخ  أوجدة  التج ر7ة  أ ملحكمة 

30/03/2022 تحت رقــــم : 399.
360 P

شركة برسبكتيف ميوغ كونساي 
إ إفنمون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات ربسم ل : 122.222 درهم

املقر االجتم عي : رقم 8 ألوك 9 حي 
سيدي محمد بك دير

الع م  الجمع  ملقتري ت  طبق  
 ،2222 7 بأر27  االستثن ئي املؤرخ في 
ميوغ  أرسبكتيف  شركة  لشركة 
كونس ي إ إفنمون تم املص دقة على 

م يلي :

مملوكة  حصة   522 تفو7ت 

السيد  إلى  الطيب  بأو  ليلى  للسيدة 

أيكين املصطفى.

ت ر7خ  من  ملزمة  تكون  الشركة 

بأر27   7 ب  املؤرخ  الع م  الجمع 

أتوقيع الشر7ك الوحيد السيد أيكين 

املصطفى.

تحيين ملواد النظ م األس �شي.

بسئلة مختلفة.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

أأك دير  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

رقم  تحت   2222 بأر27   14 أت ر7خ 

.129341
أمث أة مقتطف وبي ن

املسير

361 P

 MSK LOISIRS  SARL 
تأسيس شركة  

وضع   18/03/2022 أت ر7خ  تم 

ق نون منظم لشركة أ ملميزات الت لية : 

 MSK LOISIRS  SARL : التسمية

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة .

الهدف :

• مستغ2 مطعم.

خمسة  يحت2  مقهى  مستغ2   •

بشخ ص بو بكثر.

• مستغ2 إق مة مستقرة للج ذأية 

بو املالهي.

• ملهى ليلي.

 املقر االجتم عي: 
مسلم  زنقة  مركز  أزنيس  ز7نيت 

الشقة  الث لث  الط أق  أوك ر  تجزئة 

14 أ ب دك لة مراكش

الربسم ل االجتم عي: حدد في مبلغ 

 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222

موزعة  درهم   122 فئة  من  حصة 

ك ألتي :

السيد محمد سعد القب ج     122 

حصة.

السيد محمد ايت شعيب       522 

حصة.

 -SAKA LOISIRS حصة   422
شركة .

غير  ملدة  تسيرالشركة   : اإلدارة 
محمد  السيد  طرف  من  محدودة 
ايت  محمد  السيد  و  القب ج  سعد 

شعيب .
تبتدئ من    : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى غ ية 31 ديسمبر.
99 سنة اأتداء  : حددت في  املدة 

من ت ر7خ تأسيس الشركة. 
لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة  املحكمة 
 134657 رقم  تحت   08/04/2022 
و سجلت الشركة في السج2 التج ري 

أمراكش تحت رقم124451.
362 P

 CENTRE DE RADIOLOGIE
   D’AGADIR
إالعالن عن تأسيس

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 
القوانين  وضع  تم   04/03/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  األس سية 

املحدودة ذات املميزات الت لية:
 CENTRE DE  : التسمية 

 RADIOLOGIE D’AGADIR
ذات  شركة  الق نوني:  الشك2 

املسؤولية املحدودة.
الهدف: مركز ابلشعة.- 

الط أق األر�شي   : املقر االجتم عي 
الث ني  الحسن  ش رع  تيميت ر  عم رة 

بك دير – 
في  حدد  االجتم عي:  الربسم ل 
   1222 إلى  مقسم  درهم   122.222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة موزعة كم يلي
 522 لحسن  از7دان  السيد:   -

حصة
- السيد: ولد اصنيب محمد 522 

حصة.
التسيير: عين السيد ولد اصنيب 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  محمد 

محددة.
املدة: 99 سنة
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لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  كت أة 
تحت   29/03/2022 أت ر7خ  أأك دير 

رقم 129158
363 P

شركة  DADA STORE  ش.م.م 
تأسيس شركة

في  محرر  عرفي  عقد  أموجب 
تم   ،2222 م رس  أت ر7خ21  اك دير 
إنش ء الق نون األس  �شي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة والبي ن ت هي على 

النحو الت لي 
االسم: دادا صطور

تك ديرت  دوار  االجتم عي  املقر 
نعبدو دراركة بك دير

نش ط الشركة ت جر مواد غذائية
تم تحديد مدة الشركة في  املدة: 

99 ع م  اأتداء من ت ر7خ تأسيسه 
 122.222( االجتم عي:  الربسم ل 
بلف  على  مقسمة  درهم  م ئةبلف 
أم ئة  اجتم عية  حصة   (1222(
درهم للحصة تنسب إلى ك2 شر7ك 
كم   اشتراك ته وهي  مع  يتن سب  أم  
يلي السيد فؤاد ع أدي 1222 حصة 

اجتم عية
التسيير فؤاد ع أدي مسيير أتوقيع 

وحيد ملدة غير محدودة
: االجتم عية   السنة 

من 1 ين ير إلى31 دجنبر.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   .
م رس   23 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 
رقم   ،129292 رقم  تحت    2222
هو   التج ري  أ لسج2  التسجي2 

52929
364 P

 PHARMACIE
 PARAPHARMACIE

 PARAMÉDICAL JNANE
 TAMAZART  SARL AU

الصيدلية شبه صيدلية شبه طبي 
جن ن تمزارت  ش. م.م

  ذات شر7ك وحيد
مؤرخ  العرفي  العقد  أمقت�شى 
واملسج2  أ نزك ن   11/02/2022 في 
ثم  أ نزك ن   12/02/2022 أت ر7خ 
تأسيس شركة : صيدلية نور السالم 
شركة ذات املسؤولية املحدودة) ش. 

م.م)  ذات شر7ك وحيد.

 Pharmacie Parapharmacie

  Paramédical Jnane Tamazart

 S.A.R.L A.U

هدفه  : صيدلية / شبه صيدلية/  

شبه طبي
العنوان التج ري : رقم 185 إق مة  

جن ن تمزارت ش رع املخت ر السو�شي  

ايت ملول . 

من  اأتداء  سنة   99  : املـدة 

التأسيس النه ئي. 

درهم   122.222  : الربسم ل 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم موزعة ك لت لي:

 1222 الزاهر  نسيم  السيدة   -

حصة

نسيم  عينة السيدة    : التســيـــيــر 

للشركة  وحيدة   كمسيرة  الزاهر 

ك م2  تحمله  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحي ت حسب الق نون األس �شي 

في جميع  توقيعه  اعتم د  و  للشركة 

العقود و الوث ئق اإلدار7ة و البنكية.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

الربط أ ملحكمة االأتدائية أ نزك ن 
أت ر7خ 24/03/2022 تحـت  رقم622 

للخالصة و البيـــــــ ن

365 P

 STE BRICKS & BARRELS

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

ربسم له : 122.222 درهــم

مقره : رقم M 24 عم رة رقم 21، 

بك دير أ ي R19، حي فونتي، بك دير

س.ت: 51265

الجمع  ملش ورات  طبق  

أت ر7خ  املنعقد  التأسي�شي  الع دي 

شركة  تأسيس  تم   ،15/03/2022

مع  محدودة  مسؤولية   ذات 

الخص ئص الت لية:

 STE « BRICKS& اسم الشركة: 

BARRELS » SARL
ربس امل ل: 122.222 درهــم

مقره  األس �شي: رقم M24 عم رة 
رقم 1 بك دير أ ي R19 حي فونتي.

الهدف: مق ول في املطعمة
السيد عثم ن أنشليح،  الشرك ء: 
السيدة  كراخي،  املجيد  عبد  السيد 

سلمى كراخي
في  تسجيله   مند  ع م    99 املدة: 

سج2 التج رة و الشرك ت
املسير: السيد عثم ن أنشليح

أ ملحكمة   تم  الق نوني  اإليداع 
أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة  

07/04/2022 تحت رقم 129262 
366 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

 Sté BATNA EXPERT
 TRANSPORT  S.A.R.L

تأسيس شركة 
للجمع  عرفي  عقد  أمقت�شى 
 21/02/2022 يوم  الع دي  الع م 
تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة :
 BATNA EXPERT التسمية: 

 TRANSPORT
الرشيد  حي   : االجتم عي  املقر 

أنعنفر القليعة بيت ملول.  
مدة صالحية الشركة :  99 سنة

ربس امل ل : 122.222 درهم.
الشك2  على  وزعت  الحصص: 

الت لي:
 62.222  : مراد   أطن   السيد:   *

درهم.
 42.222  : فؤاد   أطن   السيد:   *

درهم.
السنة االجتم عية: من ف تح ين ير 

إلى غ ية 31 دجنبر.
التسيير: السيد أطن  فؤاد  .
التوقيع: السيد أطن  فؤاد  .

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 662 رقم  تحت  أ نزك ن  االأتدائية 
وب لسج2   07/04/2022 أت ر7خ 
أت ر7خ   25849 رقم  تحت  التج ري 

.07/04/2022
االقتط ف والبي ن

احمد زهور

367 P

 STE  TOMZEN CERAME
 SARL A.U

إعـالن عن إنشـــ ء شركـــــة
أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة   تأسيس  تم    17/03/2022
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات الت لية:
 STE TOMZEN  : التسمية 

CERAME SARL A.U
 677 الرقم   : االجتم عي  املقر 

تجزئة ر7 ض السالم  -  ط نط ن
درهم   122.222  : الربسم ل 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

100,00 دراهم.
الهدف : بشغ ل البن ء املتنوعة، 

مغربي،  ع لي تومز7ن،   - الشرك ء: 
مزداد أت ر7خ 31/12/1972  ، ب.ت.و 

  JF15363 رقم
تبتدئ من ف تح   : السنة امل لية  
ك2  من  دجنبر   31 في  تنتهي  و  ين ير 

سنة
: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 

طرف:
ع لي تومز7ن  ملدة غير محددة.

أ ملحكمة  تم   : التج ري  السج2 
أت ر7خ    أط نط ن  االأتدائية 

06/04/2022 تحت رقم  6283.
368 P

 SOCIETE BOULAFROUA
CASH SARL A AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 ربسم له  222 122 درهم 
املقر االجتم عي : مركز ايت ارخ  

سيدي افني
أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 
الق نون  انج ز  تم   2222 م رس   16

األس �شي.
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية :
 SOCIÉTÉ  : التسمية 

BOULAFROUA CASH
غرض الشركة : تحو27 االموال.
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التي  العملي ت  انج ز ك2  وعموم  
مب شرة  غير  بو  مب شرة  عالقة  له  
أ لعملي ت املذكورة والتي من ش نه  

بن تس هم في تنمية الشركة .
ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 
سنة اأتدءا من يوم تقييده  في   99

السج2 التج ري 
ربسم ل  حدد   : الشركة  ربسم ل 

الشركة في مبلغ 122.222  درهم  
1222 حصة من فئة   مقسم إلى  

122 درهم لف ئدة ك2 من : 
 1222 السيد عبدهللا أولفروع   -

حصة
ادهمو  توفيق  السيد  تعيين  تم 
ك م2  تحمله  مع  للشركة  كمسير 
الصالحي ت حسب الق نون األس �شي 

للشركة .
تم انج ز اإليداع الق نوني أكت أة 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
أكلميم أت ر7خ  04/04/2022   تحت 

رقم 2022/144
369 P

 SOCIETE RAHMA IGUEDER
SARL A AU

CONSTITUTION
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ربسم له  222 122 درهم .
املقر االجتم عي رقم 126 ش رع ازغ ر 

افراك تزنيت
أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 
الق نون  انج ز  تم   2221 يونيو   14

األس �شي.
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية :
 SOCIÉTÉ RAHMA  : التسمية 

    . IGUEDER
مواد  أيع   : الشركة  غرض 

التجمي2/وسيط تج ري
التي  العملي ت  انج ز ك2  وعموم  
مب شرة  غير  بو  مب شرة  عالقة  له  
أ لعملي ت املذكورة والتي من ش نه  

بن تس هم في تنمية الشركة .
 99 تأسست الشركة ملدة   : املدة 
في  تقييده   يوم  من  اأتداءا  سنة 

السج2 التج ري .

ربسم ل  حدد   : الشركة  ربسم ل 

الشركة في مبلغ 122.222  درهم  

1222 حصة من فئة   مقسم إلى  

122 درهم لف ئدة ك2 من : 

- السيدة رحمة اكدر 1222 حصة

اكدر  رحمة  السيدة  تعيين  تم 

ك م2  تحمله   مع  للشركة  كمسيرة 

الصالحي ت حسب الق نون األس �شي 

للشركة .

تم انج ز اإليداع الق نوني أكت أة 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

أتيزنيت أت ر7خ  29/03/2022   تحت 
رقم 2022/113

370 P

مكتب التسيير ، االعالمي ت واملح سبة 

ك جيسكو 

AIT OUAFQA ش.م.م
إعالن أتأسيس شركة

وبموجب   18/03/2022 أت ر7خ 

عقد عرفي عدد  RE :23181  تأسست 

شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت 

اسم » AIT OUAFQA» ش.م.م  

 TRANSFERT  : ك لت لي  هدفه    -

.D’ARGENT

مركز جم عة    : العنوان التج ري 

ايت وفق  ت فراوت تيزنيت   
درهم  122.222  : م لــه    ربس 

موزعة الى1222  )م ئة بلف درهم)   

درهم)   122( ك2 سهم  قيمة  سهم  

م ئة درهم . 

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

محمد أنعدي كمسير وحيد  للشركة 

ك م2  إعط ئه  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحي ت حسب الق نون األس �شي 

للشركة. 

 99 الشركة  عمر  مدة   : املــــدة 

ت ر7خ  من   ( سنة  وتسعون  تسعة   (

تأسيسه  النه ئي .

إيداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

امللف الق نوني أمكتب الربط لدى 

عدد  أتيزنيت  االأتدائية  املحكمة 

115/2022أت ر7خ04/04/2022.

371 P

جلس كونسلتن  ش.م.م
ربسم له  222.222 درهم

مقره  االجتم عي : دوار تين علي 

وعدي ألف ع اشتوكة ايت أ ه  

إعالن عن التأسيس 
أـت ر7ـخ  عـرفي  عـقد  أمقترـى 

14/02/2202 مسجـ2 أبيوكرة تـحت   
تم وضع النظ م   رقـم  1860/1828  

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

مميزاته  ك لت لي :

الشك2 الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية )ش م م).

التسمية: جلس كونسلتن  ش.م.م

 الغرض:  ) مقتطف); 

النق2 الوطني و الدولي للبر ئع   -

لحس ب الغير.

و جميع العملي ت التي له  عالقة 

أ لغرض  مب شرة  غير  بو  مب شرة 

بعاله.           

علي  تين  دوار  اإلجتم عي:  املقر 

ألف ع شتوكة ايت أ ه .

املدة:  99 سنة.

بي  درهم   222.222 الربسم ل: 

درهم   122 فئة  من  حصة   2222

محررة نقدا.

الشرك ء : )2)

- محمد أحوس 422 حصة،                                                                         

-عبد الغفور 1622 حصة.

التسيير:

محدودة  غير  ملدة  مسير  عين 

للسيدين   املنفرد  التوقيع  مع 

أت ر7خ  املزداد  أحوس،  محمد 

الجنسية  مغربيي   ،28/08/1985

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2  
ب:   الس كن  و    JB43968 رقم  

ايت  شتوكة  ألف ع  علي  تين  دوار 

اعراب  الغفور  عبد  للسيد  أ ه .او 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

 JB274620

كت أة الربط:

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 

10/02/2022  تحت رقم 593.

أ لسج2  الشركة  تسجي2  وتم 
أت ر7خ  املحكمة  لنفس  التج ري 

24/03/2022 تحت رقم 25763
372 P

CABINET AUDICOMPTA

 SOCIETE YASSA
DISTRIBUTION S.A.R.L.AU

تـــأسـیــس
أت ریخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسیس  تم   22/03/2022
الشریك  ذات  املسؤولیة  محدودة 

الوحید صف تھ  كم  یلي :
 SOCIETE YASSA  : التسمیة 

 DISTRIBUTION S.A.R.L.AU
 MAXI التج ریة  العالمة  ذات 

MARKET
الھدف: بن الشركة تھدف بس س  

إلى :
الجملة  بو  أ لتقسیط  البیع   -
املواد  بو  االستھالكیة  املواد  لجمیع 

األخرى كیفم  ك ن نوعھ .
- التغذیة الع مة.

تمثی2 ك فة العالم ت التج ریة   -
الوطنیة بو األجنبیة.

- استغالل بي تج رة أ لتقسیط بو 
الجملة بو بي نش ط له صلة أ لھدف 
و عموم  جمیع العملی ت  االجتم عي. 
التج ریة املتعلقة أ ألنشطة املذكورة 
وك2 األنشطة املتش أھة بو ذات ط بع 
الھدف  وتنمیة  توسیع  شأنه  من 

االجتم عي للشركة.
املقر االجتم عي: حي تیغ نمين رقم 

13 حي الھدى بك دیر.
حدد ربسم ل الشركة  الربسم ل: 
 522 ل  مقسمة  درھم   52.222 في 
منسوبة  درھم   122 أقیمة  حصة 

أ لك م2 للسید بس كتي عبد هللا.
ت ریخ  من  اأتداء  سنة   99 املدة: 
التسجی2 أ لسج2 التج ري أ ستثن ء 

ح لة التمدید بو الفسخ املسبق.
إلى  ین یر  ف تح  :من  امل لیة  السنة 
تم  دجنبر من ك2 سنة.التسیير:   31
تعیين السید عبد هللا بس كتي كمسير 

وحید للشركة ملدة غير محددة.
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أ ملحكمة  الق نوني  اإلیداع  تم 
بأری2   25 أت ریخ  أأك دیر  التج ریة 

2222 تحت رقم 129212
373 P

شركة اوبستير توزيع ش .م.م                 
ربسم له  122.222 درهم

مقره  االجتم عي : مح2 رقم 414 
ش رع اك دير ألوك س حي السالم 

ايت ملول     
تأسيس شركة

أموجب عقد عرفي محرر أت ر7خ 
شركة  تأسيس  تم    21/03/2022
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :
توزيع  اوبستير  شركة   التسمية: 

ش.م.م. 
الهد ف : التوزيع.

 414 رقم  مح2  االجتم عي:  املقر 
ش رع اك دير ألوك س حي السالم ايت 

ملول.
 122.222  : ربس امل ل االجتم عي 
1222 حصة من فئة  درهم مجزب إلى 

122 درهم للحصة.
محمد  السيد  تعيين  التسيير: 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  ك أون 

محدودة. 
: تبتدب السنة  السنة االجتم عية  
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

آخر دجنبر من ك2 سنة.
لهذا  الق نوني  اإليداع  وتم 
هيئة  لدى  الربط  أكت أة  العقد 
  561 رقم   تحت  أإنزك ن  االأتدائية 
والسج2 التج ري رقم 25725 أت ر7خ 

21/03/2022 م.
374 P

شركة  ارديمو فير ش.م.م
ربسم له  122.222 درهم

مقره  االجتم عي : ش رع عبد الكر7م 
الخط بي زنقة 3229 رقم11 الدشيرة 

الجه دية .   
تأسيس شركة

أموجب عقد عرفي محرر أت ر7خ 
شركة  تأسيس  تم    31/03/2022
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :

فير  ارديمو  شركة   : التسمية  
ش.م.م. 

الهدف : التصدير واالستيراد.
املقر االجتم عي: ش رع عبد الكر7م 
الخط بي زنقة 3229 رقم11 الدشيرة 

الجه دية.
 122.222   : ربس امل ل االجتم عي 
1222 حصة من فئة  درهم مجزب إلى 

122 درهم للحصة.
محمد  السيد  تعيين  التسيير: 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  شوكري 

محدودة. 
: تبتدب السنة  السنة االجتم عية  
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

آخر دجنبر من ك2 سنة.
لهذا  الق نوني  اإليداع  وتم 
هيئة  لدى  الربط  أكت أة  العقد 
  647 رقم   تحت  أإنزك ن  االأتدائية 
أت ر7خ  والسج2 التج ري رقم25839 

06/04/2022 م.
من اج2 النسخة والبي ن

حرر أ يت ملول أت ر7خ

375 P

 BLACK HAWCK MENIRALS
SARL

املقر االجتم عي :مكتب رقم 53 
الط أق الرابع مجمع م موني  ش رع 
حسن أونعم ني حي الداخلة اك دير.

انش ء شركة
أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  وضع  ثم   18/02/2022
األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية:
 BLACK HAWCK  : االسم 

MENIRALS SARL
هدف الشركة:

- استغالل املق لع.
املدة محددة في 99 سنة 

مبلغ  في  محدد  الراسم ل 
 1222 الى  مقسم  درهم   122.222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
حصة   422 الواحدة قد تم اكتت ب 
حصة   322 للسيد سعيد ازنكوك و 
حصة   222 و  زف ن  يونس  للسيد 
حصة   122 للسيد يونس ارو7دي و 

للسيد خلي2 االمع ني.

السيد  تعيين  تم    : التسير 

زف ن  يونس  والسيد  ازنكوك  سعيد 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة 

اإلمر ء  صالحية  إعط ئهم   مع 

اإلداري و البنكي مزدوج .

لتكو7ن   5% اقتط ع  يتم  األرب ح 

عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نون 

اإليداع  تم  الق نوني  اإليداع 

لدى  الربط  أكت أة  الق نوني 

رقم  أ ك ديرتحت  التج ر7ة  املحكمة 

129175 أت ر7خ 30/03/2022
للخالصة والتذكير

 قب ل حسن

376 P

 STE LITSA   SARL

ICE : 003033423000014

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

 أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 

شركة  تأسيس  تم   04/03/2022

محدودة املسؤولية ذات الخص ئص 

الت لية : 

 STE LITSA    Sarl : التسمية

: حي كم ل الدين  املقر االجتم عي 

2 زنقة النرجس اوالد ت يمة .

التي ر  الكهرب ء  اشغ ل  الهدف: 

املتوسط واملنخفض.

 122.222  : االجتم عي  الربسم ل 

درهم.

العز7ز  عبد  السيد   : التسيير 

ص حي و السيد عفيف ليتيم.

املدة : 99 سنة.

السنة امل لية :  ف تح ين ير حتى31 

دجنبر .

أ لسج2  الشركة  تسجي2  تم 

 435 رقم  أت رودانت تحت  التج ري 

السج2  رقم    29/03/2022 أت ر7خ 

التج ري 8599.

377 P

 SOCIETE ADRAOUI PESCA
   SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

أمقت�شى العقد العرفي املؤرخ في 
26 ين ير 2222 تمت صي غة الق نون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ذات الخص ئص الت لية :
تحم2  الشركة   : التسمية 
ذات  شركة  أيسك »  »اسمعرراوي 

املسؤولية املحدودة 
تج رة املواد    : الهدف االجتم عي 

الغدائية واملواد البحر7ة
 3 زنقة   1 ألوك  االجتم عي:  املقر 

رقم 24  حي وج ع تكو7ن بك دير
املدة: محددة في 99 سنة 

مبلغ    في  محدد   : الراسم ل 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222
حصة اجتم عية أم ئة  درهم للحصة 

الواحدة مقسمة كم يلي 
- عرراوي محمد 822 حصة     

- عرراوي جم ل 222 حصة
من تبدب   : االجتم عية   السنة 

 21 ين ير وتنتهي في 31 دجنبر 
أ ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 
م رس    11 يوم  أأك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم128898.
378 P

 STE MAKHCHANE
 AGRICULTURA SARL

شركة مخش ن بكر7كيلتورا ش.م.م
تأسيس شركة

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 
شركة  تأسيس  تم   12/03/2022

ذات املميزات الت لية:
مخش ن  شركة     : التسمية 

بكر7كيلتورا ش.م.م
الفالحة   االجتم عي:  الهدف 

استيراد و تصدير   
اك دير  شركة  عند  العنوان: 
دوميسيلي يو أرقم 22 زنقة 21 يلوك 

ب ش رع الحسن الث ني ايت ملول .
املدة: 99 سنة.
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درهم   122.222  : الربسم ل 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم.

ف تح  من  االجتم عية:  السنة 

بكتوبر إلى 32 شتنبر من ك2 سنة.

السيدة  الشركة  يسير  التسيير: 

مخش ن اأتس م ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم  التج ري:  السج2 

أ ملحكمة  الربط  أكت أة  الق نوني 

أت ر7خ  أ نزك ن  االأتدائية 

08/04/2022 تحت عدد 674  

379 P

ائتم ني ت بيت ملول فــــــــيكــــ م-كونسيلتينك

شركة  تراڨو ليڭو د سيد 

ش.ذ.م.م. ش.و.
   STE  TRAVAUX LEGOU DU SUD

S .A.R.L-AU

شقة رقم 428 عم رة اأن زهر سيدي 

يوسف اك دير

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

  02/03/2022 أت ر7خ  التأسي�شي 

لشركة *تراڨو ليڭو د سيد* ش.ذ.م.م 

ش.و. 

تمت املص دقة على م  يلي :

تسمية الشركة  ب   -  :  التسمية 

* تراڨو ليڭو د سيد* ش.ذ.م.م. ش.و

املقر  جع2    -  : الشركة  مقر 

الت لي  أ لعنوان  للشركة  االجتم عي 

شقة رقم 428 عم رة اأن زهر سيدي 

يوسف اك دير
تحديد  تم  الشركة:  ربسم ل 
درهم   122.222 ربسم ل الشركة في 

مقسمة إلى )1222) حصة 122 درهم 

للحصة) وموزعة ك آلتي :

 MR. ABDERRAHIM السيد   -

LEGOUIL 1222 حصة .

DHS 100.000,00 درهم.

بهداف الشركة:
جميع بعم ل أن ء الطرق

املعدات جميع  شراء  و   أيع 

 و االالت .

الصي نة  و  البن ء  اعم ل  جميع 

واشغ ل التزيين و الديكور .

جميع االعم ل الكهرب ئية.

بشغ ل مختلفة.

    MR. السيد   يعتبر    •

املسير   ABDERRAHIM LEGOUIL

الوحيد لشركة * تراڨو ليڭو د سيد* 

ش.ذ.م.م. ش.و »ملدة غير محدودة.

من  اأتداء  سنة   99 املدة: 

01/03/2022

اال يداع الق نوني : لقد ثم اإليداع 

لدى املحكمة التج ر7ة أ ك دير  أت ر7خ 

 129191 رقم  تحت     01/04/2022

والسج2 التج ري تحت رقم   51211.
الـتـوقـيع 

380 P

س إ م ب دونتيغ ش.م.م.م 
  تأسيس شركة

يوم  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبع  

10/03/2022 حيث تم وضع قوانين 

املسؤولية  ذات  املس همة  الشركة 

املحدودة و ذات املميزات الت لية :

دونتيغ  ب  م  إ  س   : التسمية 

ش.م.م.م:

الصفة الق نونية : شركة مس همة 

ذات مسؤولية محدودة

املوضوع:  أيع معدات طبية .        

في  الربسم ل  حدد   : الربسم ل 

122.222   كله  لالكتت ب و الدفع           

 4 رقم  س/و   : االجتم عي  املقر 

ألوك 2 زنقة رئيس البك ي اك دير  

سنة اأتداء  حددت في99   : املدة 

من ت ر7خ تأسيس الشركة

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ك2  من  دجنبر   31 في  تنتهي  و  ين ير 

سنة 

اأن  يدير الشركة السيد  اإلدارة: 

شواف حمزة ملدة غير محدودة               

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الربط  أكت أة  الق نوني 

أت ر7خ   أ لعيون   االأتدائية  املحكمة 

28 /2022/04 تحت رقم129267  

381 P

ميج ستريكتور ش.م.م.م   
تأسيس شركة

يوم  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبع  
10/03/2022 حيث تم وضع قوانين 
املسؤولية  ذات  املس همة  الشركة 

املحدودة 
و ذات املميزات الت لية :

ستريكتور  ميج   : التسمية 

ش.م.م.م
الصفة الق نونية : شركة مس همة 

ذات مسؤولية محدودة  
الدراس ت  مكتب   : املوضوع 
الفنية - بعم ل البن ء املختلفة.         

في  الربسم ل  حدد   : الربسم ل 
122.222 كله  لالكتت ب و الدفع 

 4 رقم  س/و   : االجتم عي  املقر 
ألوك 2 زنقة رئيس البك ي اك دير  

99 سنة اأتداء  : حددت في  املدة 
من ت ر7خ تأسيس الشركة.                   

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ك2  من  دجنبر   31 في  تنتهي  و  ين ير 

سنة      
السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 
املكدار ي سين ملدة غير محدودة               
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  الربط  أكت أة  الق نوني 
أ لعيون   االأتدائية  املحكمة 
رقم   تحت  أت ر7خ08/04/2022 

129272
382 P

بيل انفرا ش.م.م.م
  تأسيس شركة

يوم  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبع  
10/03/2022 حيث تم وضع قوانين 
املسؤولية  ذات  املس همة  الشركة 

املحدودة  و ذات املميزات الت لية :
التسمية : أي2 انفرا ش.م.م.م             
الصفة الق نونية : شركة مس همة 

ذات مسؤولية محدودة.  
الدراس ت  مكتب   : املوضوع 

التقنية و البن ء .  
في  الربسم ل  حدد   : الربسم ل 

122.222   كله  لالكتت ب و الدفع.

 4 رقم  س/و   : االجتم عي  املقر   
ألوك 2 زنقة رئيس البك ي اك دير 

99 سنة اأتداء  : حددت في  املدة 

من ت ر7خ تأسيس الشركة                  

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ك2  من  دجنبر   31 في  تنتهي  و  ين ير 

سنة 

السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

غير  ملدة  الحفيظ  عبد  ألعب س 

محدودة

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الربط  أكت أة  الق نوني 

أت ر7خ  أ لعيون   االأتدائية   املحكمة 

 4 بأر27 2222 تحت رقم      129224    

383 P

 BADINA TRANS sarl 
ربس م له  122.222 درهم

املقر اإلجتم عي : شقة 2 الط أق 2 

ألوك 1 رقم 877/18 حي الجديد 

ازرو ايت ملول.  

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم  م،   2222 م رس   27 أت ر7خ 

لشركة  األس �شي  الق نون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقعين للعقد، خص ئصه  ك لت لي :

BADINA TRANS  :التسمية

املقر اإلجتم عي   : شقة 2 الط أق 
حي الجديد   18/877 رقم   1 ألوك   2

ازرو ايت ملول.

الهدف اإلجتم عي : ن ق2 البر ئع 

لحس ب الغير الوطني و الدولي.
 : في  حدد  الشركة  م ل  ربس 

 1222 على  مجزء  درهم   122.222

درهم للحصة    122 حصة من فئة 

الواحدة كله  مكتتبة ك لت لي :

  522  : أدوح  اعراب  السيد    -

حصة، بي  52.222 درهم.

         522: دين دي  سهيلة  السيدة    -

حصة، بي  52.222 درهم.

بي  حصة   1222 املجموع 

122.222 درهم.
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التسيير : عين السيد اعراب أدوح 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

: من ف تح ين ير إلى  السنة امل ليـــــــة 

31 دجنبر .

املدة : 99 سنة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 

أت ر7خ  أ نزك ن  االأتدائية  املحكمة 

 -  677 رقم  تحت   2022/04/11

السج2 التج ري: 25863

384 P

 STE  ELAINOUG SERVICES

SARL A U
تأسيس شركة

أموجب عقد عرفي محرر أت ر7خ 

شركة  تأسيس  تم   22/03/2022

محدودة املسؤولية ذات شر7ك واحد 

ذات املميزات الت لية :

 ELAINOUG  التسمية  :    شركة

شر7ك  ذات  ش.م.م    SERVICES

واحد.

الهدف 1 :-. نق2 البر ئع لحس ب 

الغير.

دوارتوشني   : االجتم عي  املقر 

انش دن عم لة شتوكة آيت أ ه .
ربس امل ل االجتم عي  :  122.222 

درهم مجزب إلى  1222 حصة من فئة 

ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   122

كله  للسيد  العينوك محمد.

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

اإلمر ء  وتخو7له  محمد  العينوك 

املنفرد ملدة غير محدودة.

السنة االجتم عية  : تبتدئ السنة 

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

آخر دجنبر من ك2 سنة.

وتم اإليداع الق نوني لهذا العقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الربط  أكت أة 

  673 رقم  تحت  إلنزك ن  االأتدائية 

والسج2 التج ري رقم 25857 أت ر7خ 

08/04/2022 م.
من اج2 النسخة والبي ن

حرر أ ك دير أت ر7خ

11/04/2022 م

385 P

   SWISSUD TRANS   شركة

ش.م.م  

ربسم له  122.222 درهم

مقره  االجتم عي: رقم 31 مكرر 

تجزئة األم2 بنزا بك دير

تأسيس شركة
أموجب عقد عرفي محرر أت ر7خ 

شركة  تأسيس  تم   04/02/2022

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :

 SWISSUD شركة      : التسمية  

TRANS ش.م.م. 

لحس ب  البر ئع  نق2   : الهدف 

الغير

نق2 األمتعة لحس ب الغير

حي   557 رقم  االجتم عي:  املقر 

األم2 1 العيون

 122.222  : ربس امل ل االجتم عي 

1222 حصة من فئة  درهم مجزب إلى 

122 درهم للحصة على الشك2 الت لي:

كربوب  للسيد  حصة   522  -

مصطفى.

كربوب  للسيد  حصة   522  -

حسن.

تعيين السيد مصطفى   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير  كربوب 

محدودة.

امل لي  املنفرد  اإلمر ء  تخو27 

واإلداري للمسير مصطفى كربوب.

السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

آخر دجنبر من ك2 سنة.

لهذا  الق نوني  اإليداع  وتم 

هيئة  لدى  الربط  أكت أة  العقد 

تحت  أ لعيون  االأتدائية  املحكمة 

والسج2 التج ري    672/2022 رقم 

رقم42687 أت ر7خ 10/03/2022م.
من اج2 النسخة والبي ن

حرر أ لعيون أت ر7خ

386 P

  COLIA EXPRESS DELIVERY
SARL AU

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
والدي  انزك ن  أمدينة  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  أموجبه  ثم 
وحيد  شر7ك  محدودة  مسؤولية 

مميزاته  ك لت لي: 
 COLIA EXPRESS  : سم  اال 

DELIVERY SARL AU
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة شر7ك وحيد .
الربسم ل : 122.222  درهم موزع 

على الشك2 الت لي:
  122.222 السيد احمد أوقنوف  

درهم  1222 حصة. 
نق2 البر ئع والسلع    -  : الهدف 

وطني  ودولي  لحس ب الغير.
 159 1ش رع  رقم   : العنوان 

ت راست انزك ن.
ف تح  من  لتبدب   : امل لية  السنة 

ين ير إلى 31 ديسمبر من ك2 سنة.
التسيير :  تسير  الشركة من طرف 

السيد احمد أوقنوف. 
أ ملحكمة   الق نوني  االيداع  تم 
  11/04/2022 في  أإنزك ن  اإلأتدائية 

تحت رقم  675. 
387 P

 STE ACCORD
ARCHITECTURE SARL

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
والدي  اك دير  أمدينة  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  أموجبه  ثم 
مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي:                
 STE ACCORD  : االسم  

ARCHITECTURE SARL
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الربسم ل : 122.222  درهم موزع 

على الشك2 الت لي:
  52.222 ندى معزوز   السيدة   •

درهم 522 حصة. 
أنبراهيم   بمين  محمد  السيد   •

52.222  درهم 522 حصة. 

الهدف : -  الهندسة املعم ر7ة.
رقم    الرابع   الط أق   : العنوان 
تيكنوبول   1/18 B 418/C406

اك دير.
السنة امل لية : لتبدب من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من ك2 سنة.
من  الشركة  تسير     : التسيير 
طرف السيد محمد بمين أنبراهيم و 

السيدة ندى معزوز. 
أ ملحكمة   الق نوني  االيداع   تم 
 08/04/2022 في  أ ك دير   التج ر7ة 

تحت رقم  129277. 
388 P

شركة خدمات واعمال فاخرة
تأسيس شركة

فبراير   14 طبق  للعقد املؤرخ في 
س �شي  اال  الق نون  وضع  تم   2222
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ومميزاته  ك لت لي:
شركة خدم ت واعم ل  االسم:   

ف خرة 
الهدف:  وك لة عق رات ، نيكوس

املقر االجتم عي: أقعة 395 تجزئة 
القصبة ط ط 

املدة :  99 سنة
درهم   122.222 الربسم ل:  
مقسمة إلى 1222 حصة أقيمة 122 
درهم للحصة                                                                                      
االرب ح :  5 في م ئة للد خيرة والب قي 

حسب قرارات الشرك ء                     
التسيير:  السيدأجديد رمر ن.                                              
تبتدئ من    : السنة اال جتم عية 
ف تح ين ير الئ 31 دجنبر من ك2 سنة             
تم التسجي2     : السج2 التج ري 
اال أتدائية أط  ط  تحت  أ ملحكمة  
رقم 729 أت ر7خ 14 فبراير2222.                                                                     
389 P

سورف اند ويفس
تـأسـيـس شــركة

أتأر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  وضع  تم   05/04/2022
محدودة  لشركة  الت سي�شي 
تحم2  الوحيد   املسؤولية الشر7ك  

الخص ئص الت لية:
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الـتـسـميـــــــــــــــة : سورف اند و7فس
:  شركة دات املسؤولية  الشك2  

املحدودة الشر7كة الوحيدة  
وتسيير   استغالل   : الـمـوضـــــوع 
مراكب  كراء   و  الفن دق  و  النزل 

ادوات الر7 ض ت البحر7ة..... 
اور7ر-    – تمونزة   : املقر الرئي�شي  

اك دير 
مــــــدة الشركــــــة   : 99  سنة اأتداء 

من يوم تأسيسه .  
 122.222  : الشركـــة  ربسمـــ ل 
حصة من   1222 درهم مقسم على 
فئة 122 درهم  كله   للسيد اسم عي2 

را�شي. 
األربــــــــــــــــــ ح   : يتم اقتط ع نسبة % 5 
من األرب ح  لالحتي ط الق نوني والب قي 

حسب تقر7ر الشر7كة الوحيدة. 
من  الشركة  تسير   : -الـتسـيـيـــــــــــــر 

طرف السيد اسم عي2 را�شي.
مع ك2 صالحي ت االمر ء ك2 على 

حدى.  
ف تح  من   : االجتمـ عيـة  السنـــة 

ين ير إلى 31 دجنبـــــر
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  أ ك دير   التج ر7ة  املحكمة  

11/04/2022 تحت رقم 129286.
390 P

سانرايز  فيال
تـأسـيـس شــركة

أتأر7خ  عرفي   عقد  أمقت�شى 
الق نون  وضع  تم   01/03/2022
الت سي�شي لشركة محدودة املسؤولية 
الشر7كة  الوحيدة  تحم2 الخص ئص 

الت لية:
الـتـسـميـــــــــــــــة :س نرايز  فيال

:  شركة دات املسؤولية  الشك2  
املحدودة الشر7كة الوحيدة  

وتسيير   استغالل   : الـمـوضـــــوع 
مراكب  كراء   و  الفن دق  و  النزل 

ادوات الر7 ض ت البحر7ة..... 
تجزئة املرغة حي   : املقر الرئي�شي  
اور7ر-    – تمراغت   – تيس لسو7ن 

اك دير 
مــــــدة الشركــــــة   : 99  سنة اأتداء 

من يوم تأسيسه .  

 122.222   : الشركـــة  ربسمـــ ل 
حصة من   1222 درهم مقسم على 
فئة 122 درهم  كله   للسيدة الزهرة 

اسلدي. 
األربــــــــــــــــــ ح   : يتم اقتط ع نسبة % 5 
من األرب ح  لالحتي ط الق نوني والب قي 

حسب تقر7ر الشر7كة الوحيدة. 
من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيـــــــــــــر 
طرف السيدة الزهرة اسلدي  والسيد 

نوح نشيط. 
مع ك2 صالحي ت االمر ء ك2 على 

حدى.  
ف تح  من   : االجتمـ عيـة  السنـــة 

ين ير إلى 31 دجنبـــــر
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  أ ك دير   التج ر7ة  املحكمة  

07/03/2022 تحت رقم 129248.
391 P

املركز الجهــوي للخدمـــ ت

WILIS OPTIC GROUP
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
الجمع  محرر  على  أن ء 
أت ر7خ:  املنعقد  التأسي�شي  الع م 
ذات  تأسست شركة   15/03/2022

املسؤولية املحدودة
 أ العتب رات الت لية:

 WILIS OPTIC شركة   االسم: 
GROUP  ذات املسؤولية املحدودة.

ش رع   2 مكرر   65 رقم  العنوان: 
إدريس بلح رثي اليوسفية تيزنيت.

الهدف: بخص ئي نظ رات.
 99( تسعة و تسعون سنة  املدة: 

سنة).
ربس م ل الشركة هو  ربس املــ ل: 
درهم)   122.222( درهم  بلف  م ئة 
حصة   (1222( بلف  إلى  مقسمة 

أقيمة م ئة )122) درهم لك2 حصة.
اندالشلح  السيد  تعيين  التسيير: 

عبد النور مسيرا للشركة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني أ ملحكمة االأتدائية أتيزنيت 
 : رقم  تحت   11/04/2022 أت ر7خ: 

.122
392 P

STE  JNANE TIRIT
تأسيس شركة

11 م رس  طبق  للعقد املؤرخ في  

األس �شي  الق نون  وضع  تم    2222

لشركة ذات مسؤولية محدودة على 

النحو الت لي:

 STE  JNANE  : الشركة  اسم 

 TIRIT

جميع األنشطة املتعلقة  الهدف: 

أ ملج ل الفالحي

أ ي  اك دير  املقر االجتم عي:إق مة 

1 اق مة 21 شقة 423 فونتي اك دير 

املدة:  99 سنة 

52222 درهم مقسمة  الربسم ل: 

درهم   122 مق أ2  حصة   522 إلى 

للحصة 

التسيير: الجراري حسن     

والب قي  للذخيرة   5%  : األرب ح 

حسب قرار الشرك ء    

تبتدئ من ف تح ين ير إلى   : السنة 

غ ية 31 دجنبر

التج ر7ة  أ ملحكمة  اإليداع  تم 

تحت   08/04/2022 أت ر7خ  أ ك دير 
رقم 129275

393 P

STE SAMIFISC

STE JARDICONCEPT
أمقت�شى الق نون األس �شي أت ر7خ 

شركة  تأسيس  تم   ،20/01/2022

أ ملواصف ت  املسؤولية  محدودة 

الت لية :

التسمية : ج رديكونسيبت.

.STE JARDICONCEPT

تطو7ر  مش ريع  دراسة  الهدف: 

املن ظر الطبيعية.
 املقر االجتم عي : زنقة الغنب ز رقم 

32 زنقة 316 ر7 ض السالم اك دير.

من ت ر7خ  99 سنة اأتداء   : املدة   

التأسيس.
 ربسم له :  12.222 درهم.

للسيد شرف وي رشيد  التسيير:   

بشك2  اإلله  عبد  كبداني  والسيد 

مشترك.

رشيد  للسيد شرف وي   : التوقيع 

بشك2  اإلله  عبد  كبداني  والسيد 

منفص2.

أ ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 

التج ر7ة أأك دير أت ر7خ 11/04/2022 

تحت رقم 129294.      

394 P

تكلع
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في   املؤرخ  للعقد  طبق  

شركة  تأسيس  تم    05/02/2022

أ لخص ئص  محدودة  املسؤولية 

الت لية :  

االسم : تكلع 

الهدف : االستغالل الفالحي  
 122.222  : املجموعة   ربسم ل 

درهم

التسيير: مر7م ش م 

املقر االجتم عي: حي تليال ألوك 12 

ش رع األأرار رقم 13 تيكيو7ن اك دير    

املدة :  99 سنة

للمجموعة  الق نوني  االيداع  تم 

أ لسج2 التج ري أ ملحكمة التج ر7ة 

أت ر7خ    128632 أأك دير تحت رقم  

18/02/2022

395 P

  SOUSS COFFE الشركة 
إعالن عن تأسيس

ب  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

وضع  تم   23/03/2022 ت ر7خ  

القوانين األس سية لشركة محدودة 

ذات  وحيد  شر7ك  ذات  املسؤولية 

املميزات الت لية:

  SOUSS COFFE التسمية -

 - الشك2 الق نوني: شركة محدودة 

املسؤولية ذات شر7ك وحيد. 

تج رة في جميع بنواع   الهدف:   -  

بي نوع من اآلالت  البن/البيع شراء  

البن/الت جر
حي   35 رقم  االجتم عي    -املقر   

اكرومي ش رع 2714  دشيرة انزك ن.
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في  حدد  االجتم عي  -الربسم ل   

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

املمثلة  درهم   122 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية 

السيدة حكيمة كاللة

كاللة  حكيمة  عينة  -التسيير: 

مسيرة للشركة ملدة غير محددة

- املدة: 99 سنة

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

االأتدائية  أ ملحكمة  الربط  كت أة 

تحت   07/04/2022 أت ر7خ  أإنزك ن 
رقم 657

املسير  

396 P

   STE  ARCHIDOM CONCEPT

Sarl  AU
AU CAPITAL DE 100.000 DH

 BUREAU N° 11 IMM. HAFID

AVENUE HASSAN 1ER AGADIR

شـركـة  ارشيدوم  كونسيبت  ش.م.م. 

ش.و
ربسم له  122.222 درهم.

مقره  االجتم عي : مكتب رقم 11 

عم رة حفيظ ش رع الحسن األول ا 

اك دير

تـأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شر7ك وحيد.

أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

08/04/2022، تأسست شركة ذات 

شر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد. وعن صره  ك لت لي :

اسم  تحم2  الشركة   : التسمية 

»ارشيدوم  كونسيبت»   ش.م.م. ش.و

مهندس   : االجتم عي  الغرض 

معم ري.

 11 مكتب رقم   : املقر االجتم عي 

عم رة حفيظ ش رع الحسن األول ا 

اك دير

  122.222  : الربسم ل االجتم عي   

درهم .

تخو27  تم  واإلمر ء:  التسيير 
فيروز  إلى السيدة:  التسيير واإلمر ء 

عب د.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  ثم  وقد 

الربط لدى هيئة املحكمة التج ر7ة 

  129311 رقم  ير تحث  بك د  أمدينة 

أت ر7خ   12/04/2022.
من بج2 النسخة والبي ن 

عـن الـمسـيـرة

397 P

TOP GO DIVERS
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 

شركة  تأسيس  تم   2222 ين ير   31

محدودة املسؤولية ذات الخص ئص 

الت لية :

 TOP GO DIVERS  : التسمية 

SARL

شليوات  حي   : االجتم عي  املقر 

شقة 1 بوالد الت يمة.

الهدف : بعم ل البن ء.

 122.222  : االجتم عي  الربسم ل 

درهم.

التسيير : املزداح اأراهيم واملزداح 

محمد.

املدة : 99 سنة.

أ لسج2  الشركة  تسجي2  تم 

بأر27   6 أت ر7خ  أت رودانت  التج ري 
2222 رقم السج2 التج ري 8613.

398 P

RJT LOGISTIQUE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
طبق  للعقد املؤرخ   16/10/2020 

تم تأسيس شركة املسؤولية محدودة    

أ لخص ئص الت لية :  

RJT LOGISTIQUE : االسم

الهدف :   خدم ت النق2.
  122.222  : املجموعة   ربسم ل 

درهم.
املسير: ر7 ض س مي.

 29 رقم   4 ألوك  املقر االجتم عي: 

مكرر حي اس يس بزرو.  

املدة :  99 سنة.

للمجموعة  الق نوني  االيداع  تم 

أ ملحكمة   التج ري  أ لسج2 

 21917 االأتدائية أإنزك ن تحت رقم 

أت ر7خ 14/12/2020

399 P

شــركة بوك للفالحة ش.م.م
 SOCIETE BOUK AGRICULTURE 

  sarl
ربس م له  122.222 درهم

املقر االجتم عي: دوار ثالث زكران 

جم عة إداو كم ض  اوالد أرحي2 

ت رودانت

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم  2221م،  غشت   25 أت ر7خ 

لشركة  األس �شي  الق نون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقعين للعقد، خص ئصه  ك لت لي :

أوك  شركة   : التسمية 

 STE  BOUK للفالحة.ش.م.م   

AGRICULTURE sarl

دوار ثالث زكران  املقر االجتم عي: 

أرحي2  اوالد  كم ض   إداو  جم عة 

ت رودانت. 

الهدف االجتم عي :

 ELEVAGE DE تربية املوا�شي.    -

BOVINS
في:  حدد  الشركة  م ل  ربس 

بلف  إلى  مقسم  درهم   122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكه  ك2 من:

همو  ايت  الكر7م  عبد  السيد   -

522 حصة

 522 السيد يوسف ايت همو    -

حصة

الع م  الجمع  قرار  أمقت�شى 

غشت   25 أت ر7خ  املؤرخ  التأسي�شي 

2221م ، تقرر م  يلي:

التسيير: عين السيد يوسف ايت 

الح م2 لبط قة التعر7ف رقم  همو  

JK43196؛ مسيرا وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.  

عبد  السيد   : البنكي  اإلمر ء 

الكر7م ايت همو.  

إلى  ين ير  ف تح  من  امل لية:  السنة 

31 دجنبر.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 

أت ر7خ  املحكمة اإلأتدائية ت رودانت  

25 نوفمبر 2221 تحت رقم : 2261 - 

السج2 التج ري : 8271.

400 P

 INTERNATIONAL الشركة

OPEN MARKETS ACCORD

إعالن عن تأسيس
أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ  

القوانين  وضع  تم   14/03/2022

األس سية لشركة محدودة املسؤولية 

املميزات  ذات  وحيد  شر7ك  ذات 

الت لية:

 INTERNATIONAL التسمية   -

OPEN MARKETS ACCORD

 - الشك2 الق نوني: شركة محدودة 

املسؤولية ذات شر7ك وحيد. 

 - الهدف: إنت ج وتسو7ق املنتج ت 

املحلية /التج رة / استيراد وتصدير

تك ديرت  دوار  االجتم عي  -املقر   

نعب دو الدراركة اك دير

في  حدد  االجتم عي  -الربسم ل 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

املمثلة  درهم   122 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية 

- السيد مسعود احكيم   

احكيم    مسعود  عين  -التسيير: 

مسير للشركة ملدة غير محددة

- املدة: 99 سنة

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  كت أة 

تحت   11/04/2022 أت ر7خ  أأك دير  

رقم 129293
املسير  

401 P
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FIDUCIAIRE TEMSIA

STE LIVERBOX  S.A.R.L
تأسيس شركة دات املسؤولية 

املحدودة 
أموجب عقد عرفي مؤرخ أأك دير 
النظ م  وضع  تم   24/03/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
فيم   مميزاته   تكمن  والتي  املحدودة 

يلي 
  STE LIVERBOX  : التسمية 

  S.A.R.L
سواء  الشركة  غرض   : الغرض 
لحس به  الخ ص بو لحس ب الغير في 

املغرب وفي بي دولة بخرى فيم  يلي :
-خدم ت التوصي2

تمعيت  دوار   : الشركة  مقر 
الدراركة اك دير.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة اأتداء من ت ر7خ تكو7نه  النه ئي.

ربسم ل  يبلغ  الشركة:  ربسم ل 
 122.222 درهم  بلف  م ئة  الشركة 
م ئة  ذات  حصة  بلف  إلى  مقسم 
122 درهم كقيمة للحصة الواحدة، 
كلي   القيمة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشر7ك اآلتي :            
- السيد اوفقير عمر 1222 حصة

السنة امل لية: تبتدئ في ف تح ين ير 
وتنتهي في 31 دجنبر.

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 
اوفقير عمر ملدة غير محدودة     

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أأك دير  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
عدد  تحت   12/04/2022 أت ر7خ 

      129322
للخالصة والبي ن

املسير

402 P

شركة تبريدا أكري ش.م.م
أربسم ل قدره 122.222 درهم

دوار درايد سيدي أيبي اشتوكة ايت 
أ ه  

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 
تمت صي غة الق نون   07/03/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ذات الخص ئص الت لية : 

الغرض االجتم عي : 
- االستغالل الفالحي . 

بكري  تبريدا  شركة     : التسمية 
ش.م.م    

درايد  دوار  االجتم عي:  املقر 
سيدي أيبي اشتوكة ايت أ ه 
املدة : حددت في 99 سنة 

الربسم ل والحصص االجتم عية: 
درهم   122.222 في  الربسم ل  حدد 
اجتم عية  حصة   1222 إلى  مقسم 
موزعة   ، درهم للواحدة   122 أقيمة 

ك ألتي : 
-  رشيد القصير 522 حصة .

- رشيد الخو 522 حصة.  
 التسيير: الشركة مسيرة من طرف 
القصير  رشيد  السيدين  املسيرين 
ورشيد الخو وذلك ملدة غير محدودة.
من  لك2  االجتم عي  التوقيع  ويعود 
التوقيع  .بم   املسيرين  السيدين 
إلى  يعود  البنكي فهو منفص2 حيث 

السيد رشيد القصير بو رشيد الخو.
 37 توزع حسب الفص2  األرب ح: 

من الق نون األس �شي للشركة.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
 : تحت عدد رقم  االأتدائية أ نزك ن  

651/2022  أت ر7خ 06/04/2022.
مقتطف قصد اإلشه ر 

403 P

حس أ ت ادميم ش.م.م

  PUTILLAS  TRANS شركة
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
أموجب عقد عرفي محرر أت ر7خ 
الق نون  وضع  ثم   2222 م رس   11
محدودة  شركة  لتأسيس  األس �شي 

املسؤولية أ ملميزات الت لية:
 PUTILLAS شركة  التسمية: 

    TRANS
املسؤولية  ذات  شركة  الشك2: 

املحدودة 
ربسم ل  حدد  الشركة:  ربسم ل 
درهم مقسمة   122.222 الشركة في 
أقيمة  اجتم عية  حصة   1222 إلى 
ومقسم للواحدة  دراهم   122 

 كم  يلي :

حصة  522 السيد سمر محمد    
 و السيد أونجمة خ لد 522 حصة. 

مقر الشركة: الط أق السفلي رقم 
121 ألوك 21 حي االداري ايت ملول.

أجميع  مطعم  الشركة:  نش ط 
بنواعه، سن ك وجب ت خفيفة، مقهى 
سمر  السيدان  عين  التسيير: 
كمسيرين  خ لد  أونجمة  و  محمد 

للشركة ملدة غير محدودة.
ملزمة  الشركة   : التوقيع 
أ لتوقيع ت املشتركة للسيدين سمر 

محمد و أونجمة خ لد.
إلى ين ير   21 من  امل لية:   السنة 

 31 ديسمبر .
املدة:  مدة الشركة محددة في 99 

سنة.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
الربط أ ملحكمة االأتدائية إلنزك ن 
  685 رقم  تحت   12/04/2022 يوم 

ورقم السج2 التج ري  25869 .    
404 P

AMSGINE CARS  SARL
اإلشه ر الق نوني

الع م  الجمع  محرر  حسب 
التأسي�شي أت ر7خ 11/03/2022 قرر 
 AMSGINE CARS شركة  شرك ء 
محدودة  مسؤولية  ذات   SARL

راسم له  122.222   درهم م يلي :
 158 د رقم  ألوك    : مقر الشركة 

حي الهدى اك دير .
 :122.222 في  حدد  امل ل  ربس 
1222 حصة من  درهم مقسومة إلى 
وموزعة  الواحدة  درهم   122 فئة 

كت لي:
- عمر أ كسة 522 حصة 

- يوسف معزوز 522 حصة
 1 من بهداف الشركة:  املوضوع: 

– كراء السي رات أدون س ئق.
السيدة  تعيين  التسيير:   
للشركة  مسيرة   واسره تو   اسم ء 
ملدة     -  AMSGINE CARS - SARL

غير محدودة.
من  اأتداء  سنة   99 املدة: 

التسجي2 أ لسج2 التج ري.
الق نوني  اإليداع  تم    : اإليداع   

أمدينة  التج ر7ة  املحكمة  لدى 

تحت    05/04/2022 أت ر7خ  اك دير 
رقم   129229 السج2 التج ري رقم 

.51227

405 P

ائتم ني ت بيت ملول فــــــــيكــــ م-كونسيلتينك 

شركة  هشومي عبدالواحد 

ش.ذ.م.م. ش.و.
 STE  HACHOUMI

             ABDELOUAHED  -S .A.R.L-AU

كراج رقم 43 ألوك 28 حي اكي  اعبو 
ملزار ايت ملول

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

  02/03/2022 أت ر7خ  التأسي�شي 

لشركة هشومي عبدالواحد ش.ذ.م.م 

ش.و 

تمت املص دقة على م  يلي :

الشركة  تسمية    -  : التسمية  

هشومي عبدالواحد ش.ذ.م.م. ش.و

املقر  جع2    -  : الشركة  مقر 

الت لي  أ لعنوان  للشركة  االجتم عي 

كراج رقم 43 ألوك 28 حي اكي  اعبو 
ملزار ايت ملول

تحديد  تم  الشركة:  ربسم ل 
درهم   122.222 ربسم ل الشركة في 

مقسمة إلى )1222 حصة) 122 درهم 

للحصة وموزعة ك آلتي :

 MR. ABDELOUAHED - السيد 

    . HACHOUMI

   DHS 122.222 حصة   1222  

درهم.

بهداف الشركة:

الفواكه  و  الخرر  و شراء  أيع   -

أ لجملة و أ لتقسيط.

- تربية و تسو7ق املوا�شي والدواجن 

)دواجن, االأق ر,االغن م,...)

- استغالل امللكي ت الفالحية.

- استراد و التصدير.

  MR. السيد   يعتبر  

 ABDELOUAHED HACHOUMI

هشومي  لشركة   الوحيد  املسير 

عبدالواحد  ش.ذ.م.م. . ش.و ملدة غير 

محدودة.
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من   اأتداء  سنة   99   : املدة 
.02/03/2022

اال يداع الق نوني : لقد تم اإليداع 
أ نزك ن   املحكمةاالأتدائية  لدى 
أت ر7خ 17/03/2022  تحت  رقم 539 
والسج2 التج ري تحت رقم   25697

الـتـوقـيع 

406 P

 STE CENTRE AL-MEKKI
 NACERI POUR LA CULTURE

 ET L’EDUCATION PRIVE
   SARL AU

ICE : 003030099000037
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية
أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 
شركة  تأسيس  تم    2022/03/08
شر7ك  ذات   املسؤولية   محدودة 

وحيد ذات الخص ئص الت لية: 
STE  CENTRE EL-  : التسمية 

 MEKKI NACERI POUR LA
 CULTURE - ET L’EDUCATION

 PRIVE SARL.AU
حي الب زالقليعة   : املقر االجتم عي 

بيت ملول.
الهدف: مركز الدعم و التكو7ن. 

 122.222 االجتم عي  الربسم ل 
درهم.

التسيير : عبد هللا الرعيف.
املدة: 99 سنة.

حتى ين ير  ف تح    : امل لية   السنة 
31 دجنبر .

أ لسج2  الشركة  تسجي2  تم 
   686 رقم   تحت  أ نزك ن  التج ري 
السج2  رقم   2022/04/12 أت ر7خ 

التج ري 25871. 
407 P

 STE AIMRAN شركة
MECANICIEN

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شي 
17/03/2022أ يت ملول تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخص ئص الت لية  :

 STE AIMRAN شركة   : التسمية 
MECANICIEN

أدوار دار أوبكر   : املقر االجتم عي 
رقم 15 مكرر الدرارك  ة اك دير.

 mécanicien(1  (1: الهدف 
 réparateur 2( travaux de tôlerie
 3(achat et vente des pièces de

 ..rechange
املدة: 99 سنة.

درهم   122.222 الربسم ل: 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122درهم لك2 واحدة. 
حصة اجتم عية   522 بي   %  52

لف ئدة السيد احمد انطيط 
حصة اجتم عية   522 بي   %  52

لف ئدة السيد حسون ستيه  
تم تعيين السيد احمد   : التسيير 
غير  ملدة   للشركة   كمسير  انطيط 

محدودة. 
االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 
أ كدير  التج ر7ة  أ ملحكمة  الق نوني 
رقم  تحت   912/04/2022 أت ر7خ 
رقم   التج ري  والسج2   129321

.51121
408 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

STE AJIAL S.B SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
في  املؤرخ  للعقد  طبق  
شركة  تأسيس  تم   08/04/2022
أ لخص ئص  املحدودة  املسؤولية 

الت لية:  
.STE AJIAL S.B SARL :االسم

الهدف: أيع وتوزيع مواد الفالحة 
 122.222 املجموعة:    ربسم ل 

درهم
املسير: محمد انراد

املقر االجتم عي: دوار درايد سيدي 
أيبي اشتوكة ايت أ ه 

املدة :  99 سنة
للمجموعة  الق نوني  االيداع  تم 
أ ملحكمة  التج ري  أ لسج2 
 687 رقم  تحت  أ نزك ن  االأتدائية 

أت ر7خ 12/04/2022
409 P

املكتب الع م للحس أ ت واالستش رات

  شركة اشحاش لألعمال

 STE ICHHACH TRAVAUX

 .S.A.R.L. A.U  

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر7ك وحيد

محرر   عرفي   عقد   أموجب  

وضع    08/03/2022 يوم  أ ك دير  

ذات   لشركة   األس �شي   الق نون  

مسؤولية  محدودة مميزاته   ك لت لي:

االسم :   شركة اشح ش لألعم ل

ذات  مسؤولية  محدودة  شركة  

بشر7ك وحيد.

املوضوع:

• بعم ل البن ء والصرف الصحي و 

التبليط والتشطيب.

الطالء،  املهن:  لجميع  يعم2   •

والتدفئة  الصحية،  والسب كة 

 - والطالء  والكهرب ء،  والتكييف، 

واملن ظر  امل ئي،  والعزل  الزج ج، 

واألملنيوم  والخشب،  الطبيعية، 

واملفروش ت  املعدنية،  والنج رة 

املهن،  جميع  وإصالح  املختلفة، 

واألعم ل املختلفة؛

أجميع  الب طن  من  التع قد   •

بشك له.

بنواع  جميع  وتسو7ق  تصنيع   •

مواد البن ء

السالم  حي    : االجتم عي   املقر 

ألوك ب الرقم 226 الدراركة بك دير.

  122.222 في   حدد  الربسم ل: 

درهم .

السيد اشح ش محمد عين  مسير   

للشركة   ملدة   غير   محدودة.

أ ملحكمة    الق نوني   اإليداع   تم  

  12/04/2022 التج ر7ة أأك دير يوم  

تحت  عدد 129315.
مقتطف للنشر و البي ن

410 P

املكتب الع م للحس أ ت واالستش رات

  شركة شاطر هندسة
 STE CHATER ARCHITECTURE

 .S.A.R.L. A.U  

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر7ك وحيد

محرر   عرفي   عقد   أموجب  

وضع    17/03/2022 يوم  أ ك دير  

ذات   لشركة   األس �شي   الق نون  

مسؤولية  محدودة مميزاته   ك لت لي:

االسم :   شركة ش طر هندسة

ذات  مسؤولية  محدودة  شركة  

بشر7ك وحيد.

املوضوع:

• مهنة املهندس املعم ري.
رقم   9 ألوك   : االجتم عي   املقر 

الط أق األول املنطقة الصن عية   27

بك دير.

  122.222 في   حدد  الربسم ل: 

درهم .

مسير    السيد ش طر محمد عين  

للشركة   ملدة   غير   محدودة.

أ ملحكمة    الق نوني   اإليداع   تم  

  28/03/2022 التج ر7ة أأك دير يوم  

تحت  عدد 129157.
مقتطف للنشر و البي ن

411 P

 PETRO AIT IBOURK
شركة ذات مسؤوليةمحدودة.

وعنوان مقره  االجتم عي دوار 

ت روشت اوز7وة بوالد أرحي832222- 

ت رودانت املغرب
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.8617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  فبراير2222   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة  أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

مسؤولية محدودة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PETRO :  االقتر ء أمختصر تسميته

. AIT IBOURK
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محطة   -  : غرض الشركة أإيج ز 

الوقود لخدمة السي رات.

- مطعمة.

لصي نة  منشأة  تشغي2   -

السي رات. 

:دوار  االجتم عي  املقر  عنوان 

ت روشت اوز7وة بوالد أرحي2- 83222 

ت رودانت املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ربسم ل الشركة  : 482.222 

درهم، مقسم ك لت لي:

 2422   : اأورك  السيد حسن   -

حصة أقيمة 122 درهم للحصة.

 622   : السيد سليم ن اأورك   -

حصة أقيمة 122 درهم للحصة.

 622    : اأورك  محمد  السيد   -

حصة أقيمة 122 درهم للحصة.

- السيد ع دل اأورك :  622 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة.

- السيد عبد الحق اأورك :  622 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة.

حرر منه  1222 حصة نقدا.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

:دوار  اأورك   حسن  السيد   -

ت روشت اوز7وة ت رودانت.

دوار   : اأورك  سليم ن  السيد   -

ت روشت اوز7وة ت رودانت.

دوار   : اأورك  محمد  السيد   -

ت روشت اوز7وة ت رودانت.

- السيد ع دل اأورك :إق مة أيت 

 25 23 شقة  21 تجزئة  العز7ز عم رة 

تم رة.

- السيد عبد الحق اأورك : مشروع 

الوحدة ألوك ب عم رة 25 الشقة 12 

املسيرة انزك ن.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

دوار   : السيد حسن اأورك      -

ت روشت اوز7وة ت رودانت.

- السيد سليم ن اأورك    :  دوار 

ت روشت اوز7وة ت رودانت.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
أت ر7خ  أت رودانت   االأتدائية 

 26 اأر27 2222 تحت رقم 467.
412 P

 M.H.C.E 
شركة ذات مسؤولية محدودة.
وعنوان مقره  االجتم عي رقم 

29ش رع توبق ل حي املسيرة الط أق 
الث لث رقم 25

اك دير
رقم التقييد في السج2 التج ري 

51259
في   مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

مسؤولية محدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته     أمختصر  االقتر ء 

 M.H.C.E
غرض الشركة أإيج ز:

-مق ول تنظيف املت جر والشقق.
- مف وض.

واالشغ ل  البن ء  في  مق ول   -
املختلفة.

رقم   االجتم عي  املقر  عنوان 
29ش رع توبق ل حي املسيرة الط أق 

الث لث رقم  25 اك دير.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ ربسم ل الشركة  

درهم، مقسم ك لت لي :
2522 حصة  السيد حمزة ص أر: 

أقيمة 122 درهم للحصة.
ص أر:2522   املجيد  عبد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة.
حرر منه   1252 حصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حمزة ص أر عنوانه   :زنقة 
دك لة رقم 28 الط ئرات الرب ط.

 : السيد عبد املجيد ص أرعنوانه 
8 ش رع دك لة الط ئرات الرب ط.

والع ئلية  الشخصية  -األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيد حمزة ص أر عنوانه: 

دك لة رقم 28 الط ئرات الرب ط.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

اأر27   27 أت ر7خ  اك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129252.

413 P

BEFAM ETUDES
شركة ذات مسؤولية محدودة.

وعنوان مقره  االجتم عي رقم  29 

ش رع توبق ل حي املسيرة الط أق 

الث لث رقم  25

اك دير
رقم التقييد في السج2 التج ري 

51257

في   مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 ين ير    23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

مسؤولية محدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEFAM  االقتر ء أمختصر تسميته

 ETUDES

غرض الشركة أإيج ز

-االستش رات اإلدار7ة.

رقم   االجتم عي  املقر  عنوان 

29ش رع توبق ل حي املسيرة الط أق 

الث لث رقم  25 اك دير.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : اأج ن  االله  عبد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة.

حصة   522  : السيد احمد ماللي 

أقيمة 122 درهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 : السيد عبد االله اأج ن عنوانه 

حي الحريشة زنقة سبتة رقم 61 بوالد 

ت يمة.

السيد احمد ماللي عنوانه : ألوك ا 
رقم 17 تجزئة ي سمينة 3 ايت ملول.

والع ئلية  الشخصية  -األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

  : السيد عبد االله اأج ن عنوانه 
حي الحريشة زنقة سبتة رقم 61 بوالد 

ت يمة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
اأر27   27 أت ر7خ  اك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم129251.
414 P

STE TRANS  LAHBAB INOU
   إعالن عن تأسيس

أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
حررت  أبيوكرى   04/10/2021
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

خص ئصه  ك لت لي  :
 STE TRANS  LAHBAB  : االسـم 

   INOU
املستخدمين  نق2   : األهداف 

لحس ب الغير.
توبراهيم  دوار   : االجتم عي  املقر 

الصف ءاشتوكة ايت أ ه 
 122.222  : الربسم ل االجتم عي  
من  سهم   1222 إلى  مقسمة  درهم 
122 درهم، التي يملكه  السيد رشيد 

اوبال .  
التسيير : السيد رشيد وبال.

اإليداع الق نوني   : تم اإليداع لدى 
أت ر7خ  أ نزك ن  االأتدائية  املحكمة 

08/10/2021 تحت رقم 2128 .  
415 P

 ZAWA-YA « الشركة
CONCEPT » ش م م 

أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم تأسيس الشركة     04/03/2022

ذات املميزات اآلتية :
 ZAWA-YA الشركة   : التسمية 

CONCEPT ش.م.م ش.و
 124 رقم   : االجتم عي  املقر 

ٲغروض أنسرك و اك دير
ربس امل ل : 122.222  درهم .
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املسير : السيدة الشرق وي البركة 
يسرى

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ  أ ك دير  االأتدائية 

18/03/2022 تحت رقم 128992

416 P

 BENZ & SPORT  SARL
انش ء شركة

شركة محدودة املسؤولية 

 ربسم له  122.222 درهم

املقر االجتم عي:  مكتب رقم 53 

الط أق الرابع مجمع م موني  ش رع 

حسن أونعم ني حي الداخلة اك دير. 

أت ر7خ   عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  وضع  تم   21/03/2022

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :

BENZ & SPORT SARL  االسم

هدف الشركة :

الق ع ت  وتأجير  استغالل   -

الر7 ضية ومعدات املالعب.

- مقهى ومطعم.

املدة محددة في 99 سنة. 

الراسم ل محدد في مبلغ 122.222 

حصة من    1222 الى  درهم مقسم 

122 درهم للحصة الواحدة قد  فئة 

تم اكتت به  ك لت لي :

 622 أنزكري  ن صر  السيد    -

حصة والسيد اسم عي2 أنزكري 422 

حصة.

عثم ن  السيد  تعيين  :تم  التسير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  أنزكري 

محدودة واعط ئه صالحية االمر ء 

اإلداري و البنكي.

لتكو7ن   5% اقتط ع  يتم  األرب ح 

عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نون .

اإليداع  تم  الق نوني  اإليداع 

لدى  الربط  أكت أة  الق نوني 

املحكمة التج ر7ة الك دير تحت رقم 

129253 أت ر7خ 07/04/2022 .

417 P

شركة سارمكس فواكه جافة 
ش.م.م  ش.و

الجمع الع م الغير الع دي املؤرخ 
في 17 فبراير 2222  لشركة س رمكس 
ربسم ل   فواكه ج فة ش.م.م ش.و   
االجتم عي   مقره   درهم    122.222

دوار توك الر7ح اديس ط ط 
قررم يلي:

- ح2 س أق ألوانه للشركة.
تعيين السيد احمد سر7رمكلف    -

أإجراءات الح2 
تحديد مقر ح2 الشركة أدوار   -

توك الر7ح اديس ط ط 
االأتدائية  أ ملحكمة  اإليداع 
أط ط  في 21 فبراير 2222 تحت رقم 

.134
418 P

 STE ROMANA TOURS  
SARL AU

تصفية الشركة
االستثن ئي  محرر  أمقت�شى 
للشركة    2221 دجنبر   31 أت ر7خ 
ذات مسؤولية محدودة  روم ن  تور  

للشر7ك الوحيد ٬ تقرر م  يلي   :
عملي ت  غلق  على  املوافقة   -

التصفية.
ـ إأراء ذمة املصفي.

ـ التصفية النه ئية للشركة.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
الربط أ ملحكمة االأتدائية أإنزك ن 
رقم  تحت   2222 م رس   17 أت ر7خ 

  .544/2022
419 P

 HUM’S AUTO شركة
INTERNATIONAL

ش رع 2 م رس الحي الصن عي اك دير
 تـــصفية 

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أ ك دير 
املوافقة  تم    ،02/05/2018 أت ر7خ  

على م  يلي  :
- تصفية ووقف نش ط الشركة

رشيد  أوز7دان  السيد  تعيين   -
مصفي ق نوني للشركة.

أ ملقر  التصفية  مقر  تحديد   -

الرئي�شي للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ   أ ك دير  التج ر7ة 

07/04/2022 تحت رقم 129242.

420 P

 SOCIETE GENIE PRINT 

SARL
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

حيث تم    03/03/2022 املنعقد في 

بشركة  تغييرات  احدات  أموجبه 

شركة   GENIE PRINT SARL

ربسم له   محدودة  مسؤولية  ذات 
االجتم عي:  مقره   و  رهم   122.222
املح يطة   العي دي  عم رة   2 رقم 

ت رودانت .

حيت اتفق على م ي لي :

• الفسخ االستب قي للشركة.

تعيين السيد لغالم عبد الع لي   •

مصفي الشركة.

كمقر  الشركة  مقر  تعيين   •

للتصفية .

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوم  في  ت رودانت  االأتدائية 

15/03/2022  تحت رقم   193

421 P

شركة كومبني بوفقير ش.م.م  

ش.و
الع دي  الغير  الع م  الجمع 

لشركة  نونبر2221   25 في  املؤرخ 

كومبني أوفقير ش.م.م  ش.و ربسم ل  

درهم مقره  االجتم عي في   122.222

ألوك 7 حي القصبة ط ط  قررم يلي : 

- الحس ب النه ئي للتصفية.                                                          

- إعف ء املصفي من مه مه.                                                         

- إعالن التصفية النه ئية واإلغالق 

الت م للشركة.                            

االأتدائية  أ ملحكمة  اإليداع 

أط ط  في 17 دجنبر 2221 تحت رقم 

          .124

422 P

 STE AHEL SOUSS IMPORT
  EXPORT SARL

تصفية الشركة
IF 15229469     RC 2725

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أتزنيت  
وضع  تم    2222 يونيو   26 أت ر7خ 

محرر الجمع الع م  
تحم2  والتي  لشركة  االستثن ئي 

الخص ئص الت لية:
- تصفية الشركة.

اسمد  أراهيم  السيد  تعيين    -
مصفي للشركة. 

أكت أة  تم   : الق نوني  اإليداع 
الربط أ ملحكمة االأتدائية أتزنيت  

تحت رقم 544 في03/09/2021 
423 P

 TIGHIRT MONY «  شركة
CASH »  ش.م.م

وربسم له   122.222 درهم
رقم 32 زنقة 3226 حي اكي افرضن 

الدشيرة الجه دية 
)في طور التصفية)  

االستثن ئي  الع م  الجمع  قرر 
 2222 م رس    23 أت ر7خ   املنعقد 

م  يلي :
  - الح2 املسبق للشركة مع األخذ 

أ العتب ر التصفية النه ئية.
احمد  اأن عبي2  السيد  تعيين   -

مكلف  أ لتصفية.
املدكور  الشركة  مقر  تحديد   -

بعاله  مقرا لتصفية الشركة.
 ولقد ثم االيداع الق نوني أمكتب 
الربط أ ملحكمة االأتدائية أ نزك ن  
تحت رقم    2222 اأر27    27 أت ر7خ  

.654
424 P

 MATERIAL FROID
 MATEFRO  SARL

مــــــــ تر7ــــــــ ل فــــــــروا مــــ تــفرو ش.م.م
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
لشركة مـــــــ تـــر7ــــ ل فـــــــروا ش.م.م أت ر7خ 
االستم ع  بعد  و   2222 م رس   24 

و قراءة املحرر, تقرر م  يلي  :
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  -  تفو7ت 1222 حصة من بص2 
للشركة التي ك نت في  حصة    1222
الى  تكرشتي  محمد  السيد  ملكية 
السيد كر7م تكرشتي, ليصبح أدلك 

شر7ك  وحيدا للشركة.
* كر7م تكرشتي 1222 حصة          
الصالحي ت  جميع  تفو7ض    -  
أ لشركة  املتعلقة  واالمر ءات 

للسيد حسن حموعلي.
أكت أة  الق نوني  االيداع  تم 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
2222 تحت  28 بأر27  أ نزك ن أت ر7خ 

رقم 661 .
الخالصة و التذكير: 

425 P

STE BERDEGUI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسم له  122.222  درهم 

تغيير
املنعقد  الع م  للجمع  وفق  
املس هم  قرر  أت ر7خ04/02/2022  

الوحيد لشركة أردكي تراف م  يلي:
العن صر املر فة بو املحذوفة:

-ق م السيد عبد هللا أر7دكي أبيع 
جميع بسهمه لص لح السيدة وافغ  

لطيفة.
التقسيم ك لت لي :

السيدة وافغ  لطيفة : 1222 سهم 
 122.222 درهم لك2 واحد   122.22

درهم
السيد عبد االه أر7دكي يعلن   -  

استق لته من مه مه
لطيفة  وافغ   السيدة  تعيين  -تم 
غير  لفترة  للشركة  ومسيرة  كشر7ك 

محدودة.
التوقيع االجتم عي على الوث ئق   -
اإلدار7ة والبنكية س ري املفعول من 

قب2 السيدة وافغ  لطيفة.
- تحديث الق نون االس �شي.

أكت أة  الق نوني  االيداع  تم 
أأك دير  الربط أ ملحكمة التج ر7ة  
رقم      تحت    10/03/2022 أت ر7خ 

.128874
426 P

 SOCIETE DE TRANSPORT  

 AIT LAHCEN
   par abréviation SOTRAIN

 LOT B 678 ZONE شركة سطراين

 INDUSTRIELLE AITMELLOUL

أموجب عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 

14/03/2022 تقرر م يلي :

تم تفو7ت عن طر7ق هبة جميع 

السيدة  تمتلكه   التي  الحصص 

عدده   الب لغ  و  البتول  مس عد 

88934 حصة لف ئدة السيد حروش 

شركة  في  تمتلكه   التي  و  عبدهللا 

 SOCIETE DE TRANSPORT AIT

 SOTRAIN أ ختص ر    LAHCEN

شركة ذات مسؤولية محدودة .

و أ لت لي قد بصبح توزيع الحصص 

على الشك2 الت لي :

-حروش عبدهللا 88934 حصة.

-حروش نورالدين 27266 حصة.

 116222 الحصص  -مجموع 

حصة.

الوث ئق  جميع  إيداع  تم  ولقد 

تخت  أإنزك ن  االأتدائية  أ ملحكمة 

رقم 158.أت ر7خ 22/03/2022.

427 P

   DBBOUZE TRANS  شركة

ش.م.م .ش.و
ربسم له   : 122.222 درهم

املقر اإلجتم عي : دوار أن 

عنفرجم عة القليعة عم لة انزك ن 

ايت ملول.

للجمع  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أت ر7خ  حرر  الع دي  الغير  الع م 

 2022/03/18

قرر م  يلي :

- تفو7ت 522    حصة التي  يملكه  

السيد  لف ئدة  ادريس  اكي و  السيد 

اأراهيم مجين. 

- تفو7ت 522    حصة التي  يملكه  

السيد زاكي املصطفى لف ئدة السيد 

اأراهيم مجين. 

وبهذا التفو7ت للحصص املذكورة 

الجديد التقسيم  يصبح   ،  بعاله 

 كم  يلي:

    1222  : مجين  اأراهيم  السيد   -

حصة  122.222 درهم

املجموع :  1222 حصة   122.222   

درهم

استق لة السيد اكي و ادريس من 

مه مه كمسيرا للشركة.

مجين    اأراهيم  السيد  تعين   -

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ  أ نزك ن  االأتدائية 

2022/04/11 ، تحت رقم 678.

428 P

 BEST SERVICE FOR

 TRAINING AND

CONSULTING – SARL AU
 .BSTC SARL AU

الجمع االستثن ئي للشرك ء أت ر7خ 

2222/21/24
حرر  عرفي  عقد  أموجب 

24/01/2022 وسج2 أ نزك ن أت ر7خ 

القرارات  إتخ ذ  تم   10/02/2022

الت لية:

أيع ك م2 للحصص االجتم عية   -

السيد  طرف  من  اململوكة 

عننش  والسيدة  اأراهيم  هاللي 

ف طمةالزهراء،للسيدة زعمة امنة.

للشركة  االجتم عي  املقر  -نق2 

أحي   221 الى اك دير مجموعة ا رقم 

الهدى.

السيد  الس أق  املسير  استق لة 

هاللي اأراهيم وتعيين مسيرة وحيدة 

السيدة زعمة امنة.

- تحيين النظ م االس �شي للشركة. 

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

أت ر7خ  أ نزك ن  االأتدائية  أ ملحكمة 

 ،612 رقم  تحت   22/03/2022

أت ر7خ   أ ك دير  التج ر7ة  وب ملحكمة 

06/04/2022 تحت رقم 129222.

429 P

شركة انكلوسفير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة  

ربسم له  152.222  درهم 

املقر االجتم عي : رقم 18 الط أق 

الث لث عم رة الخير رقم 21 زنقة 

املعدر حي السالم اك دير.

أمقت�شى عقد عرفي موقع أت ر7خ 

أ ك دير  املسج2   11/03/2019

والذي ترتب عنه م  يلي :

الحصص  تفو7ت  تفعي2 

االجتم عية  :

أر7 ن  سميت  السيد  فوت   -

اجتم عية  حصة   152 جيمس 

للسيدة أ ورس كندرا روني.

فوت ك2 من السيد أ ت دودلي   -

 922 ج نيس  أ ت  والسيدة  و7لي م 

هوبسون  للسيد  اجتم عية  حصة 

والسيدة  اير7ك  ادوارد  تيمودي 

والسيدة  تري�شي  ليندا  هوبسون 

م كو7ن س رة اليزاأيت والسيدة أ ورز 

كيندرا روني وذلك على الشك2 الت لي: 

 452 فوت  و7لي م  دودلي  أ ت   -

حصة   322 منه    : اجتم عية  حصة 

للسيدة م كو7ن س رة اليزاأيت. و152 

حصة للسيدة أ ورز كيندرا روني.

- السيدة أ ت ج نيس فوتت 452 

حصة   225 منه    : اجتم عية  حصة 

ادوارد  تيمودي  هوبسون  للسيد 

اير7ك و225 حصة للسيدة هوبسون 

ليندا تري�شي. 

استق لة املسير :   

أر7 ن  سميت  السيد  استق لة   -

من  ج نيس   أ ت  والسيدة  جيمس 

مه مهم  في التسيير طبق  للق نون. 

التوقيع  واعتم د  املسير  تعيين 

االجتم عي : 

هوبسون  السيد  من  ك2  تعيين 

والسيدة  اير7ك  ادوارد  تيمودي 

م كو7ن س رة اليزاأيت والسيدة أ ورز 

كيندرا روني في مه م التسيير املتعدد 

للشركة وملدة غير محدودة.  
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الفردي  التوقيع  اعتم د  تم  كم  

وهم  الثالثة  املسيرين  من  لواحد 

ادوارد  تيمودي  هوبسون  السيد 

اير7ك والسيدة م كو7ن س رة اليزاأيت 

والسيدة أ ورز كيندرا روني.  

أ ملحكمة   : الق نوني  اإليداع 

 81721 رقم  تحت  أ ك دير  التج ر7ة 

أت ر7خ 07/05/2019 .

430 P

BATI SOFT SUD SARL au
ربسم له  122.222 درهم

مقره  االجتم عي : تجزئة 1522 حي 

الحجري رقم 15 العيون. 

أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

08/09/2021 أ لعيون. قرر مس هم  

الشركة م  يلي: 

اجتم عية  حصة   422 تفو7ت   -

من ملك السيد عزالدين ألم لكي الى 

ملك السيدة مر7م تيك .

الس أقين  املسيرين  استق لة   -

السيدة  و  ألم لكي  عزالدين  السيد 

مر7م تيك .

- تعيين السيدة مر7م تيك  كمسيرة 

للشركة ملدة غير محدودة مع اعط ئه  

االداري  و  االجتم عي  االمر ء  حق 

واالمر ء البنكي.

تجزئة  من  الشركة  مقر  تغيير   -

الى  ا العيون  ألوك   87 الوحدة رقم 

 15 رقم  الحجري  حي   1522 تجزئة 

العيون.

للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير   -

محدودة  مسؤولية  دات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  دات  شركة  الى 

أمس هم وحيد.

االس �شي  الق نون  تعدي2   -

للشركة.

أكت أة  الق نوني  االيداع  تم 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

تحت   06/10/2021 أ لعيون أت ر7خ 

رقم 2021/3129.

431 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE

ET DE CONSEIL

مكتب ادحلي للخبرة واالستش رة

ش رع موالي اسم عي2، عم رة دار ايليغ، الط أق 

الث لث، رقم 314، حي النهرة، بك دير

GYM FORM

ش.م.م

الربسم ل : 122.222 درهم  

املقر اإلجتم عي : رقم 17، حي املسيرة، 

بك دير

هبة حصص اجتم عية 

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في  -  I 

السيد  وهب   2222 فبراير   16  

الحسين ادحلي 322 حصة اجتم عية 

لف ئدة اأنه السيد سفي ن ادحلي.

II - أمقت�شى محرر الجمع الع م 

فبراير   16 االستثن ئي املنعقد أت ر7خ 

2222، قرر الشرك ء م  يلي : 

ادحلي  سفي ن  السيد  قبول 

كشر7ك جديد في الشركة ؛

الحصص  هبة  على  املص دقة 

االجتم عية ؛

ادحلي  الحسين  السيد  استق لة 

من منصبه كمسير للشركة ؛

ادحلي  توفيق  السيدين  تعيين 

للشركة  مسيرين  ادحلي  وسفي ن 

وملدة غير محدودة ؛

املزدوج  أ لتوقيع  ملزمة  الشركة 

وتوفيق  ادحلي  الحسين  للسيدين 

ادحلي ؛

من  و14   7  ،6 املواد  تعدي2 

الق نون األس �شي ؛

تحيين الق نون األس �شي ؛

األس �شي  الق نون  على  املص دقة 

الجديد.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   -  III

أت ر7خ  أأك دير  التج ر7ة   املحكمة 

8 بأر27 2222 تحت رقم 1199.

432 P

 TAGHAZOUT QUAD PLUS

شركة  ش.م.م
تفو7ت حصص تعين  مسير و تعدي2 

قوانين الشركة
الع م  الجمع  مداوالت  أمقت�شى 

االجتم عي  أ ملقر  املنعقد  االستثن ئي 

 03/03/2020 أت ر7خ  للشركة 

 TAGHAZOUT شركة  شرك ء  قرر 
 122.222 ربسم له      QUAD PLUS

درهم  م  يلي: 

- تفو7ت  522 حصة من فئة 122 

درهم  للواحدة من مجموع الحصص  

حسن   القبلي  السيد  يمتلكه   التي 

لف ئدة السيدة ام ل ابشرة. 

- تفو7ت  522 حصة من فئة 122 

درهم  للواحدة من مجموع الحصص  

 MAURISSE السيد  يمتلكه   التي 

السيد  لف ئدة    LOIC YACINE

حفيظ لعكير.

الشركة  ربسم ل  بصبح  وبذالك 

درهم   100.000,00 في  حدد  الذي 

مقسمة إلى  1222 حصة ك ألتي:

حصة     522 ابشرة  ام ل  السيدة 

أقيمة 52.222 درهم.

522 حصة    السيد حفيظ لعكير 

أقيمة 52.222  درهم.

 MAURISSE السيد  استق لة   -

من منصبه كمسير   LOIC YACINE

للشركة.

- تعين السيد حفيظ لعكير مسير 

للشركة ملدة غير محدودة .

- تحو27 مقر الشركة الى العنوان  

 N°6 RUE 492 QUARTIERS DES

 MARINS PECHEURS CITE LES

AMICALES AGADIR

- التوقيع  لدى املؤسس ت البنكية 

او  لعكير  حفيظ  السيد  طرف  من 

السيدة ام ل ابشرة . 

وقد تم اإليداع أ ملحكمة التج ر7ة 

 05/03/2021 أت ر7خ  اك دير  أمدينة 
98725, السج2 التج ري  تحت عدد 

رقم 32279.

433 P

WEBO DESIGN SARL 
الشرك ء  قرار  محرر  أـمقت�شى 

تم   04/04/2022 أـتـ ر7ـخ  املنعقد 

االتف ق على م  يلي :

- املص دقة على تفو7ت 333حصة 

م لك  أن  للسيدي سين  اجتم عية  

لف ئدة ك2 من السيد بيوب اوبير ر 
والسيد يونس البدري  حصة)   166(

)167 حصة).

أن  ي سين  السيد  استق لة   -

للشركة  كمسير  مه مه  من  م لك  

وتعيين الس دة بيوب اوبير ر و7ونس 

البدري كمسيرين للشركة و  تخو7لهم  

اإلمر ء.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

الربط لدى هيئة املحكمة التج ر7ة 

وذلك   129312 رقم  تحت  أ ك دير 

أت ر7خ 12/04/2022.
من اج2 النسخة والبي ن

434 P

SOCIETE CGV SUD SERVICE
SARL AU

تعدي2
أمقت�شى عقد عرفي حرر أ ك دير 

في 3 م رس 2222 تقرر م يلي :

حصة التي تملكه    1222 تفو7ت 

 : السيدة ع ئشة تتوست إلى السيد 

عمر أ لح ج الشر7ك الجديد للشركة 
مع تعدي2 البندين 6 و 7 من الق نون 

األس �شي للشركة ليصبح السيد عمر 

أ لح ج يملك 1222 حصة.

مسيرا  سمي السيد عمر أ لح ج، 

جديدا للشركة مع تعدي2 البند 4 من 

الق نون األس �شي للشركة.

إلى  للشركة  الرئي�شي  املقر  تغيير 

العنوان الت لي رقم 52 حي تكركوست 

الدشيرة الجه دية.

كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الربط أ ملحكمة االأتدائية أ نزك ن 

رقم  تحت   2222 م رس   25 أت ر7خ 

.2022/605
للنسخ واإلش رة

435 P
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 STE NATURE ET ESPOIR

 DE SUD
SARL AU

Au Capital de 100.000 Dhs

 Siège Social : NR 01 ET 02 HAY

   LALLA MERYEM BOUJDOUR

RC 24167 A LAAYOUNE

تعديالت ق نونية
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

أت ر7خ  الشركة  أمقر  املنعقد 

04/04/2022   املسج2 أت ر7خ تحت 
رقم8044/2022  

قرر الشر7ك الوحيد  م يلــي:

 تم تعيين    

السيد رشيد   : - ص حب الشركة 

قرني�شي .

إلى السيد رشيد  يعهد   : التسيير 

قرني�شي ملدة غير محدودة .

األس �شي  الق نون  تعدي2   -

للشركة.

أكـت أة  تـم  الـق نـونـي:  اإليـداع 

أـت ر7خ   العيون   أ ملحكمة  الرـبط 

11/04/2022 تحـت رقـم 981/2022

436 P

 STE MON DHA
ربسم له  122.222  درهم 
رقم سج2 التج ري 25277

 MAG T N°27 :مقره  االجتم عي

BLOC BARGANA AIT MELLOUL

استق لة مسير و تعيين مسير جديد
االستثن ئي  القرار  أمقت�شى 

في  املؤرخ  الوحيد  للشر7ك 

02/02/2022 تقرر م  يلي :

السيد        استق لة  قبول  تم   .1

تسيير  مه م  من  حوردة  محمد  

الشركة.

2. تم تعيين السيد ي سين حوكيك     

كمسير جديد للشركة.

أ لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ري أ ملحكمة االأتدائية أإنزك ن 

أت ر7خ 11/04/2022  تحت رقم 681.

437 P

 STE DAKI
DEVELOPPEMENT SCI

شركة ذات مسؤولية محدودة  
ربسم له  222.222 درهم

  HF 469 املقر االجتم عي : إق مة
ش رع الحسن األول- حي الداخلة-

بك دير
سج2 تج ري رقم : 52723 /بك دير

الع م  الجمع  قرار  أمقت�شى 
م رس   14 يوم  املنعقد  االستثن ئي 

2222، تم اتخ ذ القرارات الت لية :
أن ني  سع د  السيدة  تعيين   -

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
أ ملحكمة  القـ نوني  اإليـداع  تم 
بأر27    12 أت ر7خ  أأك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129325.
438 P

 LA SOCIETE CLASS
TRAVAUX

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
بكتوبر   27 غير الع دي مؤرخ أت ر7خ 

2222 قرر م يلي :
- تعيين السيد أكوري عبد املجيد 

الح م2 للبط قة الوطنية رقم
ذلك  و  للشركة  الوحيد  كمسير 
األس �شي  الق نون  مقتري ت  وفق 

للشركة 92119.
كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أت ر7خ  بك دير   أ ملحكمة  الربط 

27/10/2020 تحت رقم97285  
439 P

 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 

للجمع  الربط  ملحرر  طبق  
أت ر7خ  للشركة  االستثن ئي  الع م 
ك2  وبإجم ع  تقرر   08/03/2021

الشرك ء م يلي  :

- االأق ء على السيد عبد هللا اأركى 

أصفته مسير للشركة.

- يتوفر املسير على الصالحي ت التي 
تخوله اتخ د جميع القرارات وتمثي2 
الشركة تحت جميع الظروف أم  في 

ذالك االرتب ط ت البنكية للشركة
الربط  ك تب  لدى  اإليداع  تم 
للمحكمة االأتدائية أط نط ن أت ر7خ 

07/04/2022 رقم 77/2022.
440 P

شركـة سوديفياس ش.م.م ش و
SODIVIAS SARL A.U

تجزئة 56 ،الحي الصن عي،صندوق 
البريد 42 الدشيرة الجه دية انزك ن

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
فبراير   22 االستثن ئي املؤرخ أت ر7خ  
قرر الشر7ك الوحيد لشركة   ،2222

سوديفي س ش.م .م ش.و م يلي :
تمديد صالحي ت املسيرالوحيد   -

للشركة.
- تمديد هدف الشركة

 43 و   3 تعدي2 في املواد الت لية   -
من الق نون االس �شي للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  االيداع  تـم 
االأتدائية النزك ن.

440Pمكرر

 COMPTOIRE AGRICOLE
DES SEMENCES

CASEM-SARL
تحيين الق نون األس �شي لشركة 

 COMPTOIRE AGRICOLE»
اختص را   ،«DES SEMENCES

:«CASEM-SARL»
األست ذ  تلق ه  عقد  أمقت�شى 
أأك دير،  املوثق  ايششطون،  سعيد 
ص دق   ،2221 شتنبر   22 أت ر7خ 
الجمع الع م االستثن ئي املنعقد على 

م  يلي:
- تمديد صالحية مسيري الشركة 

إلى غ ية 31 غشت 2226؛
- تحيين الق نون األس �شي لشركة 
 COMPTOIRE AGRICOLE DES»
CASEM-« اختص را   ،«SEMENCES

SARL»؛

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

الربط لدى املحكمة التج ر7ة أ لدار 

 2222 بأر27   24 أت ر7خ  البير ء، 

تحت عدد 819787.
مقتطف من بج2 اإلشه ر

441 P

 GREAT ART شركة

ش رع حسن 2 حي لش لين رقم 2 

أيوكرة

الع دي  غير  الع م  الجمع  خالل 

املنعقد يوم 24/11/2021 تم اتخ ذ 

القرار بش ن التغييرات الت لية :  

1 - تغيير املقر االجتم عي للشركة: 

تم تغيير املقر االجتم عي للشركة 

من:

- ش رع حسن 2 حي لش لين رقم 2 

أيوكرة

إلى العنوان اآلتي : حي ايت كيوان 

زنقة 613 رقم 18 الدشيرة الجه دية 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ  أ نزك ن  االأتدائية 

07/04/2022 تحت رقم 653.

442 P

STE C.F.A TRAV SARL AU

ICE 002875088000075

تعدي2 الشركة 
أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 

محرر  وضع  تم  29فبراير2222 

تحم2  والتي  لشركة  الع م  الجمع 

الخص ئص الت لية :

• تغيير مقر شركة الى كراج بسف2 

املنزل رقم 249 درب إحش شنتزنيت

أكت أة  تم   : الق نوي  االيداع 

االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

في   2022/119 رقم  تحت  أتزنيت 

.2022/04/11

443 P



عدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222)الجريدة الرسمية   7392

 SOCIETE  MY COMPAGNY
 TRADING SARL  SARL
ربسم له : 2.222.222 درهم.

  مقره  االجتم عي :  ش رع الثرميدي 
رقم 15 اق مة مر7م رقم  13 الط أق 

الث ني الدارالبير ء
ز7 دة ربسم ل الشركة 

الجمع  محرر  أـمـوجـب 
أـتـ ر7ـخ  للشرك ء  اإلستثن ئي  الع م 
2021/08/30 تم االتف ق على م  يلي:
الشركة  ربسم ل  من  الز7 دة   -
درهم   1232222 وذلك أز7 دة مبلغ  
عن طر7ق ادم ج االحتي ط ت ليصبح 
للشركة  اإلجتم عي  الربسم ل  مبلغ 

2.222.222 درهم.
االس �شي  الق نون  تعدي2   -

للشركة.
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
الربط لدى هيئة املحكمة االتج ر7ة   
أ لدارالبير ء تحت رقم 825522 

وذلك أت ر7خ22/12/2021  
من اج2 النسخة والبي ن

444 P

مكتب حس أ ت شحودي

زنقة 7 ألوك 1 رقم 98 املق ومة ايت ملول 

86152 ايت ملول

 املغرب

STE FADEL EXPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  االجتم عي ش رع 

الحسن الث ني الكردان ت رودانت 
املغرب.

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.319

رفع ربسم ل الشركة
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم  م رس2222   28 في  املؤرخ 
أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
بي  درهم»   6.222.222« قدره 
إلى  درهم»    7.675.222    « من 
«13.675.222.22 درهم» عن طر7ق: 
الشركة  ديون  مع  مق صة  إجراء 

املحددة املقدار و املستحقة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أت رودانت أت ر7خ 27 اأر27 

2222 تحت رقم 469.
445 P

 SL ENGINEERING « شركة

GROUP » ش.م.م

السج2 التج ري رقم 5273 تيزنيت

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

م رس   8 في  املؤرخ  االستثن ئي 

م رس   16 أت ر7خ  واملسج2   2222

تمت    ،RE22521 تحت رقم   2222

املص دقة على :

التج ري  الشع ر  تغيير   -

 SL شركة  للشركةمن 

ش.م.م   ENGINEERING GROUP

 SI ENGINEERING شركة    الى 

GROUP  ش.م.م.

الق نون  من   2 امل دة  تحيين   -

األس �شي للشركة .

ايداع  تم   : الق نوني  االيداع 

امللف الق نوني أمكتب الربط لدى 

املحكمة االأتدائية أتزنيت عدد 125

أت ر7خ 23 م رس 2222

446 P

تاردا  فارم – ش.م.م

TARDA FARM

تغييرات اس سية
االستثن ئي  الع م  الجمع  قرر 

ف رم و املنعقد أت ر7خ  ت ردا   لشركة  

10/03/2022 م  يلي :

1 - توسيع نش ط الشركة ليصبح 

الغرض مكون على النحو الت لي :

- زراعة اشج ر النخي2 املثمرة

- استنب ت مش ت2 اشج ر النخي2 

املثمرة

- انت ج و تثمين و تسو7ق التمور

االس سية  القوانين  تحيين   -  2

للشركة

تم اإليداع لدى املحكمة االأتدائية  

تحت   05/04/2022 في  أ لراشيدية 

عدد 2022/171

447 P

 SOCIETE  MOMAB
 SERVICES  SARL AU
ربسم له  : 122.222 درهم

املقر االجتم عي : دوار العرب قبلي 
تم عيت دراركة اك دير 
السج2 التج ري:32777

الع دي  الغير  الجمع  أمقت�شى 
 2222 فبراير   22 أت ر7خ  املنعقد 
 MOMAB SERVICES أأك دير لشركة
دوار  ومقره  االجتم عي    SARL AU
اك دير  دراركة  تم عيت  قبلي  العرب 

قررن  م  يلي :
ز7 دة  تغيير في بنشطة الشركة:   -
بعم ل التنظيف)nettoyage) والنق2 

(brancardage( أواسطة النق لة
التسيير: للسيد بسالمة الحسن . 
كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أأك دير  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   21/03/2022 أت ر7خ 

  129219.
  من اج2 االقتط ف والبي ن

448 P

  SOCIETE  AMINA FLOWERS
 SARL AU

ربسم له : 122.222 درهم
املقر االجتم عي : دوار العرب 

تم عيت دراركة اك دير 
السج2 التج ري    41695

الع دي  الغير  الجمع  أمقت�شى 
 2222 فبراير   22 أت ر7خ  املنعقد 
 AMINA FLOWERS أأك دير لشركة 
دوار  ومقره  االجتم عي    SARL AU

العرب  تم عيت  دراركة  اك دير
قررن  م  يلي :

 : الشركة  بنشطة  في  تغيير   -
وبعم ل    (accueil(اإلستقب ل ز7 دة 

. (nettoyage(التنظيف
التسيير: للسيد بسالمة الحسن .    
كت أة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
أأك دير  التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط 
رقم  تحت   21/03/2022 أت ر7خ 

 .129222
من اج2 االقتط ف والبي ن

449 P

 SOCIETE CHOUAIB
 ASSISTANCE

 Société à Responsabilité Limitée

associé unique

Au Capital de 10.000 Dhs

 Siège Social est fixé à N 748

 AMICALE AL KHIER REGGADA

TIZNIT-REGGADA

ICE : 002130080000013

تعديالت ق نونية
الع م  الجمع  أمقت�شى 

الشركة  أمقر  املنعقد  االستثن ئي 

الشر7ك  قرر   ، أت ر7خ2022/03/14 

الوحيد م  يلي:

الت لي:  أ لعنوان  فرع  انش ء   (1

رج دة  الخير  اميك ل   748 الرقم 
تزنيت- رج دة .

م ء العينين أنشش وي

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ  كلميم  االأتدائية 

11/04/2022 تحت رقم 121/2022

450 P

STE IND CHANGE SARL
أت ر7خ  املنعقد  محرر  أمقت�شى 

28/02/2022  تقرر م ألي

الك ئن  الشركة  فرع  إغالق 
أ لعنوان  الت لي  رقم 25 عم رة افرني 

22 ش رع 22 م رس  اك دير

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحو27 
الت لي  رقم 25 عم رة افرني 22 ش رع 

22 م رس  اك دير

أ ملحكمة  الق نوني  االداع  تم 

التج ر7ة أ ك دير  تحت رقم. 129255 

.أت ر7خ 07/04/2022                               
مقتطف قصد اإلشه ر       

451 P

AGRIPRIM شركـة
مـؤرخ   عـوفي   عـقـد  أـمـقـت�شى 

الجمع  قرر    25/03/2022 أت ر7خ  

الع م الغير الع دي م  يلي :  

أ يت  املتواجد   الفرع  إغالق   •

ملول الحي الصن عي رقم 828.
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االيداع الق نوني لدى كت أة  تـم   

انزك ن   االأتدائية  أ ملـحكمة  الربط 

أت ر7خ 04/04/2022  تحت رقـم  628

452 P

DENIMONT PROMOTION
الجر7دة  في  وقع  خط   استدراك 

الرسمية عدد5727 

     REVE INVESTNأدال من •

 DENIMONT يعوض-   •

PROMOTION

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة املحكمة التج ر7ة أمراكش 

أت ر7خ     29 دجنبر 2221 تحت رقم 

14913

453 P

شركة » التنمية السياحية 

سوس ماسة  شركة مساهمة  

للتنمية الجهوية
مقره  االجتم عي: رقم 227، مكتب 

ب228- ، الط أق الث ني عم رة املح مي 

2 فونتي العلي  بك دير

الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

أت ر7خ  املنعقد  للشرك ء  الع دي 

21/03/2022 تقرر م  يلي:

1 - مع ينة انته ء والية املتصرفين 

الت لية بسم ؤهم :
الجوي  والنق2  السي حة  وزارة   -

واالقتص د  التقليدية  والصن ع ت 

االجتم عي في شخص السيدة الوز7رة 

ن دية فت ح علوي ؛ 

املجلس الجهوي لسوس م سة   -

اأراهيم  السيد  رئيسه   شخص  في 

ح فيدي؛

- جم عة بك دير في شخص رئيسه  

السيد ص لح امل لوكي ؛ 

والصن عة  التج رة  غرفة   -

في شخص  والخدم ت سوس م سة  
رئيسه  السيد كر7م اشنكلي؛

في  غرفة الحرف سوس م سة    -

أن  عف ن  السيد  رئيسه   شخص 

أوعيدة ؛

الجدد  املتصرفين  تعيين   -  2

سنوات   6 ملدة  بسم ؤهم  الت لية 

تبتدئ من السنة امل لية الح لية :
الجوي  والنق2  السي حة  وزارة   -

واالقتص د  التقليدية  والصن ع ت 

االجتم عي في شخص السيدة الوز7رة 

ف طمة الزهراء عمور ؛ 

- املجلس الجهوي لسوس م سة في 

شخص رئيسه السيد كر7م اشنكلي ؛

جم عة بك دير في شخص ن ئب   -

رئيسه  السيد مصطفى أودرقة ؛ 

والصن عة  التج رة  غرفة   -

في شخص  والخدم ت سوس م سة 

رئيسه  السيد سعيد ضور ؛

في  م سة  الحرف سوس  غرفة   -

الحق  عبد  السيد  رئيسه   شخص 

ارخ وي ؛
اإلداري  املجلس  يتكون   -  3  

اآلتية  األعر ء  من  للشركة  الح لي 

بسم ؤهم:

- وزارة الداخلية في شخص السيد 

احمد حجي والي جهة سوس م سة و 

ع م2 عم لة بك دير اداوتن ن ؛
الجوي  والنق2  السي حة  وزارة   -

واالقتص د  التقليدية  والصن ع ت 

االجتم عي في شخص السيدة الوز7رة 

ف طمة الزهراء عمور ؛

- املجلس الجهوي لسوس م سة في 

شخص رئيسه السيد كر7م اشنكلي ؛

جم عة بك دير في شخص ن ئب   -

رئيسه  السيد مصطفى أودرقة ؛

والصن عة  التج رة  غرفة   -

في شخص  والخدم ت سوس م سة 

رئيسه  السيد سعيد ضور ؛

في  م سة  الحرف سوس  غرفة   -

الحق  عبد  السيد  رئيسه   شخص 

ارخ وي.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 

أت ر7خ   129226 عدد  تحت  أأك دير 

.06/04/2022
رئيس املجلس اإلداري

454 P

محطة سيدي فارس الجنوب 

ش.م.م
أقعة رقم 23 املنطقة الصن عية 3

اك ديـــــــــــــر

مؤرخة  عرفية  د  عقو  أمقت�شى 

قرر   ،  2222 م رس   8 أ ك دير أت ر7خ 

م يلي .

الح ج  املرحوم  أوف ة  اإلش دة   -

محمد أنمب رك .

عقد  على  واملوافقة  اإلقرار   -

توزيع  على  واملوافقة  العدلي  امليراث 

له  للمغفور  تعود  سهم    16752

جميع  على  أنمب رك  محمد  الح ج 

ورثته .

- املوافقة على تقر7ر التسيير .

صدقة  رسم  على  افقة  املو   -

الحسين  أنت  بو�شي  السيدة ف طمة 

جمعة  اأنتيه   إلى  املرحوم)  )زوجة 

أنمب رك وع ئشة أنمب رك .

املوافقة على رسم صدقة السيد 

جمعة  اخوتيه  إلى  أنمب رك  احمد 

أنمب رك وع ئشة أنمب رك.

- املوافقة على رسم صدقة السيد 

جمعة  اخوتيه  الى  أنمب رك  سعيد 

أنمب رك وع ئشة أنمب رك .

- املوافقة ع2 رسم صدقة السيد 

السيد  اخيه  إلى  أنمب رك  احمد 

الحسن أنمب رك

صدقة  رسم  على  املوافقة   -

السيد سعيد أنمب رك اخيه الحسن 

أنمب رك

أنود  جميع  على  املوافقة   -

اعاله مع قبول  املذكورة  الصدق ت 

وع ئشة  أنمب رك  جمعة  االختين 

أنمب رك في راسم ل الشركة .

الجديد  التوزيع  على  املوافقة   -

لربسم ل الشركة

مع  للشركة  مسيرين  تعيين   -

امر ء ك2 واحد منهم  على حدة

األس �شي  الق نون  تحيين   -

للشركة.

والتصر7ح  الق نوني  اإليداع  تم 
رقم  التج ري  للسج2  أ لتعدي2 
8271 أ ملحكمة التج ر7ة الك دير يوم 
 129256 2222 تحت رقم  اأر27   27

لإليداع ورقم 1179 للتعدي2 .
455 P

 ك جيسكو

 AGARI DE TRAVAUX 
DIVERS ش.م.م

تصفية شركة
أت ر7خ 02/03/2022 عقد الجمع 
االجتم ع  محرر  االستثن ئي  الع م 
تحت   04/03/2022 أت ر7خ  املسج2 
 AGARI DE« لشركة : RE 18241 رقم
TRAVAUX DIVERS » ش.م.م شركة 
مقره   درهم   122.222 ربسم له  
: دوار اديحي  اأرر تغيرت  االجتم عي 
تصفية  الشرك ء  قرر  افني،  سيدي 
الحسين  السيد  وتعيين  الشركة 

عكري  كمسؤول عن تصفيته .
تم إيداع امللف الق نوني أمكتب 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
أت ر7خ    89 رقم  تحت   أتيزنيت 

.  14/03/2022
456 P

ك جيسكو 

 «BAM IMMOBILIER « 
ش.م.م

تصفية شركة
أت ر7خ 02/03/2022 عقد الجمع 
االجتم ع  محرر  االستثن ئي  الع م 
تحت   17/03/2022 أت ر7خ  املسج2 
 BAM لشركة   :  RE  22321 رقم 
شركة  ش.م.م    IMMOBILIER
مقره   درهم   122.222 ربسم له  
الث ني  الط أق   95 رقم   : االجتم عي 
تيزنيت،  املوظفين  ودادية  د  ألوك 
قرر الشرك ء تصفية الشركة وتعيين 
السيد ألفقير  الطيب  كمسؤول عن 

تصفيته .
تم إيداع امللف الق نوني أمكتب 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
أت ر7خ     92 رقم  تحت   أتيزنيت 

17/03/2022

457 P
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 ك جيسكو 

SMILE SHOPPING ش.م.م
تصفية شركة 

أت ر7خ 18/02/2022 عقد الجمع 

االجتم ع  محرر  االستثن ئي  الع م 

تحت   24/02/2022 أت ر7خ  املسج2 
 SMILE لشركة   :  RE  16221 رقم 

SHOPPING  ش.م.م شركة ربسم له  

 : االجتم عي  مقره   درهم   32.222
سيدي  البراأر  الرب ط  زنقة   62 رقم 
افني، قرر السيد محمد ايت الحمري 

تصفية الشركة.

تم إيداع امللف الق نوني أمكتب 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
أت ر7خ   79 رقم  تحت   أتيزنيت 

01/03/2022

458 P

 RACHQADER ش.م.م
تفو7ت حصص وتعدي2 قوانين 

الشركة
الع م  الجمع  مداوالت  أمقت�شى 

االجتم عي  أ ملقر  املنعقد  االستثن ئي 
قرر   2222.22.18 أت ر7خ  للشركة 

RACHQADER شركة  شرك ء 
ربسم له  122.222 درهم م  يلي:

- تفو7ت 152 حصة من فئة 122 

درهم للواحدة من مجموع الحصص 

 AFAROUI TAREK يمتلكه   التي 

.QADER ABDELHAQ لف ئدة

فئة  من  حصة   152 تفو7ت   -

مجموع  من  للواحدة  درهم   122

   EL ABADILA  الحصص التي يمتلكه

لف ئدة             CHIKHMOULAININE

QADER ABDELHAQ

تغيير الصفة الق نونية للشركة   -

شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

بشر7ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

أت ر7خ    انزك ن  أمدينة  االأتدائية 

2222.22.21تحت رقم 358 ,السج2 

التج ري رقم 15365  .   

459 P

 «SUD FONCIA« 
 ش .ذ. م. م.ش.و

خط   174 رقم  النيجر،  ش رع 
الرملة 22 العيون  مقر التصفية 
السج2 التج ري رقم 31987

إعالن عن قف2 التصفية الودية
أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
قرر الشر7ك الوحيد   11/11/2021
الودية  التصفية  املسطرة  قف2 
لشركة شركة ذات مسؤولية محدودة 

« SUD FONCIA « بشر7ك وحيد
أ لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ري أ ملحكمة االأتدائية أ لعيون 
عدد  تحت   08/12/2021 أت ر7خ 

 848/22
460 P

NAHAR TRAV
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر7ك واحد
أت ر7خ  عرفي  عقد   أمقت�شى 
الق نون  وضع  تم   2222 ين ير   19
األس �شي لشركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر7ك واحد التي خص ئصه  ك لت لي :
 NAHAR TRAV التسمية : شركة

ش.م.م بشر7ك واحد.
الهدف : 

مق ولة بشغ ل البن ء املختلفة ؛
بعم ل للتشجير.

العدير،  حي   : االجتم عي  املقر 
2، املح2  تجزئة الوحدة، عم رة رقم 

رقم 42، وزان.
من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيسه .
درهم مجزب   92.222  : ربس امل ل 
درهم   122 حصة من فئة   922 إلى 

محررة كله  في اسم :
 922 سوكر  ف طمة  السيدة 

حصة.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  ملدة  سوكر  ف طمة  السيدة 
محددة مع جميع الصالحي ت لتسيير 

الشركة.

األرب ح : بعد تحديد األرب ح الص فية 

تقتطع 5% لتكو7ن االحتي طي الق نوني.

تم اإليداع الق نوني أكت أة الربط 

أت ر7خ  أوزان  االأتدائية   أ ملحكمة 

 3487 رقم  تحت   2222 بأر27   5

السج2 التج ري رقم 1937.

461 P

TRANS FERSIOUI
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر7ك واحد
أت ر7خ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

الق نون  وضع  تم   2222 م رس   3

األس �شي لشركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر7ك واحد التي خص ئصه  ك لت لي :

 TRANS شركة   : التسمية 

FERSIOUI ش.م.م بشر7ك واحد.

الهدف : 

مق ولة نق2 العم ل ؛

مق ولة بشغ ل البن ء املختلفة.

املقر االجتم عي : حي بك دير، زنقة 

ألمقدم، رقم 4، وزان.

من ت ر7خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيسه .

درهم مجزب   92.222  : ربس امل ل 

درهم   122 حصة من فئة   922 إلى 

محررة كله  في اسم :

السيد محمد عصمي 922 حصة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من ك2 سنة.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

طرف السيد محمد عصمي ملدة غير 

محددة مع جميع الصالحي ت لتسيير 

الشركة.

األرب ح : بعد تحديد األرب ح الص فية 

تقتطع 5% لتكو7ن االحتي طي الق نوني.

تم اإليداع الق نوني أكت أة الربط 

أت ر7خ  أوزان  االأتدائية   أ ملحكمة 

 3486 رقم  تحت   2222 بأر27   5

السج2 التج ري رقم 1935.

462 P

BATI ORNEMENT

ش.م.م

تعيين مسير ث ني للشركة
الع م  الجمع  أمقت�شى 

م رس   24 االستثن ئي املنعقد أت ر7خ 

 BATI« املسم ة  للشركة   2222

ربسم له   ش.م.م   «ORNEMENT

االجتم عي  ومقره   درهم   122.222

حي العدير تجزئة النهرة 1 رقم 184 

الط أق األول وزان، تقرر م  يلي :

حرودة  بحمد  السيد  تعيين   -  1

جميع  مع  للشركة  ث ني  مسير 

الصالحي ت ملدة غير محدودة.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

أوزان  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

رقم  تحت   2222 بأر27   7 أت ر7خ 

.3488

463 P

 RS EQUIPEMENT ET

TRAVAUX

ش.م.م بشر7ك وحيد

ربسم ل 12.222 درهم

املقر االجتم عي : حي العدير تجزئة 

النهرة رقم 156 وزان

فسخ الشركة
تسمية مصفي

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

 23 أت ر7خ  املنعقد  الوحيد  للشر7ك 

م رس 2222، تقرر م  يلي :

فسخ الشركة قب2 األوان اأتداء 

من هذا الت ر7خ.

رضوان  سمية  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.

أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 

أوزان  االأتدائية  أ ملحكمة  الربط 

رقم  تحت   2222 بأر27   7 أت ر7خ 

.3489

464 P
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 « ONAI TRANS«

شركـة محدودة املسؤولية 

ذات شر7ك وحيد 

ربسم له  122222 درهم

املقر االجتم عي : نجمة الجنوب 2 ، 

عم رة H، الشقة 1، الط أق االول ، 

الجديدة

 رقم التقييد في السج2 التج ري :

17263

تأسيس شركـة
أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 

أت ر7خ مسج2   ،2222 شتنبر   23 

 23 شتنبر 2222، تم إعداد الق نون 

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

أ ملميزات الت لية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شك2 
املسؤولية ذات شر7ك وحيد. 

 ONAI  «  : الشركة  تسمية 

«TRANS

غـرض الشركة : نق2 املستخدمين.

عنوان املقر االجتم عي:

 ،H عم رة   ،  2 الجنوب  نجمة 

الشقة 1، الط أق االول ، الجديدة. 

محدد  املبلغ   : الشركة  ربسم ل 

 1222 درهم مقسم إلى   122.222 في 

درهم   122 أقيمة  اجتم عية  حصة 

الشر7ك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد : 

 1222  : انعينيعة  عثم ن  السيد 

حصة اجتم عية.

الشركة  أتسيير  عهد   : التسيير 

عثم ن  للسيد  محددة  غير  ملدة 

الوطنية  للبط قة  الح ملة  انعينيعة 

.M555634 للتعر7ف رقم

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االأتدائية  أ ملحكمة  الق نوني 

 2222 اكتوبر   13 أت ر7خ  أ لجديدة 

تحت رقم 25479.
خالصة وبي ن

1 C

 « MOUR.INVISTE «
شركـة محدودة املسؤولية

 ذات شر7ك وحيد 

ربسم له  122222 درهم

املقر االجتم عي : تجزئة حكيمة، رقم 

1، الط أق السفلي، الجديدة

 رقم التقييد في السج2 التج ري:

19221

تأسيس شركـة
أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 

 15 2222، مسج2 أت ر7خ  فبراير   12

الق نون  إعداد  تم   ،2222 فبراير 

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

أ ملميزات الت لية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شك2 

املسؤولية ذات شر7ك وحيد. 

MOUR.  «  : الشركة  تسمية 

« INVISTE

استيراد   : الشركة   غـرض 

و تصدير. 

و االشغ ل  مق ولة ألشغ ل البن ء 

املختلفة.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

السفلي،  الط أق   ،1 رقم  حكيمة، 

الجديدة. 

محدد  املبلغ   : الشركة  ربسم ل 

 1222 درهم مقسم إلى   122222 في 

درهم   122 أقيمة  اجتم عية  حصة 

الشر7ك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد : 

 1222  : املراأط  محمد  السيد 

حصة اجتم عية.

الشركة  أتسيير  عهد   : التسيير 

الح م2  املراأط  محمد  للسيد 

رقم  للتعر7ف  الوطنية  للبط قة 

.M72453

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االأتدائية  أ ملحكمة  الق نوني 

 2222 م رس   23 أت ر7خ  أ لجديدة 

تحت رقم 27636.
خالصة وبي ن

2 C

 « MUNCHY’S «
شركـة محدودة املسؤولية

 ذات شر7ك وحيد 
ربسم له  122222 درهم

املقر االجتم عي : زاو7ة ش رع عالل 

الف �شي و ش رع جبران خلي2 جبران، 
زهرة الجديدة، دي ر املنصور، 

املجموعة 52، عم رة رقم 8، املتجر 
رقم 4، الجديدة

 رقم التقييد في السج2 التج ري:

18723

تأسيس شركـة
أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 

 4 أت ر7خ  مسج2   ،2221 شتنبر   29
الق نون  إعداد  تم   ،2221 اكتوبر 

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

أ ملميزات الت لية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شك2 

املسؤولية ذات شر7ك وحيد. 

«MUNCHY’S « : تسمية الشركة

لألكالت  مح2   : الشركة  غـرض 

الخفيفة السريعة.
زاو7ة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

جبران  ش رع  و  الف �شي  عالل  ش رع 
دي ر  الجديدة،  زهرة  جبران،  خلي2 

عم رة رقم   ،52 املجموعة  املنصور، 

8، املتجر رقم 4، الجديدة. 
محدد  املبلغ   : الشركة  ربسم ل 

 1222 درهم مقسم إلى   122222 في 

درهم   122 أقيمة  اجتم عية  حصة 

الشر7ك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد : 

 1222  : مونشيح  يونس  السيد 

حصة اجتم عية.

التسيير : عهد أتسيير الشركة ملدة 

مونشيح  يونس  للسيد  محددة  غير 

للتعر7ف  الوطنية  للبط قة  الح م2 
.HA58617 رقم

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االأتدائية  أ ملحكمة  الق نوني 

اكتوبر2221   25 أت ر7خ  أ لجديدة 

تحت رقم 27256.
خالصة وبي ن

3 C

 « KEDDAF TRAVAUX «
شركـة محدودة املسؤولية

 ذات شر7ك وحيد 

ربسم له  122222 درهم

املقر االجتم عي : تجزئة م زغ ن، 

متجر أ لط أق االر�شي، رقم 5، 

الجديدة. 

 رقم التقييد في السج2 التج ري:

19227 / الجديدة

تأسيس شركـة
أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 

أت ر7خ  مسج2   ،2222 فبراير   28 

تم إعداد الق نون   ،2222 فبراير   28

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

أ ملميزات الت لية:

محدودة  شركـة   : الشركة  شك2 

املسؤولية ذات شر7ك وحيد. 

 KEDDAF  «  : الشركة  تسمية 

« TRAVAUX

غـرض الشركة : نق2 البر ئع.

االشغ ل  الي ت  و  معذات  تأجير 

العمومية.

اشغ ل مختلفة و اشغ ل البن ء.

زاو7ة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

تجزئة  ش رع  و  الف �شي  عالل  ش رع 

م زغ ن، متجر أ لط أق االر�شي، رقم 

5، الجديدة. 

محدد  املبلغ   : الشركة  ربسم ل 

 1222 درهم مقسم إلى   122222 في 

درهم   122 أقيمة  اجتم عية  حصة 

الشر7ك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد : 

 1222  : قداف  حميد  السيد 

حصة اجتم عية.

الشركة  أتسيير  عهد   : التسيير 

ملدة غير محددة للسيد حميد قداف.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االأتدائية  أ ملحكمة  الق نوني 

 2222 م رس   24 أت ر7خ  أ لجديدة 

تحت رقم 27642.
خالصة وبي ن

4 C
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PESCA REDA
SARL AU

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشر7ك وحيد
ربسم له  122.222 درهم

مقره  : حي النهرة 21 رقم 1312 - 

الداخلة

 I/- تأسيـــس :

أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إحداث الق نون   ،  31/03/2022

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األس �شي 

محدودة بشر7ك وحيد.

1/- التسميــة :

 PESCA REDA SARL A

ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة   

لشر7ك وحيد

2/- الهــدف :

داخ2  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب بو خ رجه لحس به  الخ ص بو 

لحس ب الغير  إلى :

تج رة األسم ك وجميع املنتج ت 

البحر7ة 

 كذلك جميع العملي ت الصن عية،

عالقة  له   التي  امل لية  التج ر7ة، 

أ لهدف  مب شرة  غير  بو  مب شرة 

اإلجتم عي. 

: حي النهرة   3/- املقر االجتم عي 
21 رقم 1312 - الداخلة

من  سنة اأتداء   99  : املــدة   -/  4  

ت ر7خ التأسيس النه ئـي
حدد ربس امل ل   : ربس املـ ل   -/5

درهم مقسم على   122.222 في مبلغ 

1222 حصة من فئة 122 درهم

الشر7ك  السيد  لف ئدة  للواحـد   

الوحيد : ازحيفة عز7ز 

6/- التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة 

إلى السيد الوحيد : ازحيفة عز7ز 

من  تبتـدئ   : امل ليـة  السنـة   -/7

دجنبـر من   31 في  ين يـر وتنتهـي  ف تـح 

ك2 سنـة.

لالحتي ط   5%  : األربــ ح   -/8

الق نـــونـي.

II/- اإليــداع الق نـونـي :
أ ملحكمـة  الق نـونـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االأتدائية 
الداخلـة  أمدينـة   ، الذهب  وادي 
عـدد  تحـت   06/04/2022 يـوم 
رقم  التج ري  السج2   589/2022

 .21197
للنشر والبي ن

5 C

« CHAMES-EDDINE.BAZE «
شركـة محدودة املسؤولية ذات 

شر7ك وحيد
ربسم له  122222 درهم

املقر االجتم عي : الشقة رقم 
8، الط أق الث ني، تجزئة وسط 
الجديدة، تجزئة رقم 17، اق مة 
 ،GHA11 العم رة ،GHA11 نهى

الجديدة. 
 رقم التقييد في السج2 التج ري:

19239
تأسيس شركـة

أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 
 24 2222، مسج2 أت ر7خ  فبراير   23
الق نون  إعداد  تم   ،2222 فبراير 
األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

أ ملميزات الت لية :
محدودة  شركـة   : الشركة  شك2 

املسؤولية ذات شر7ك وحيد.
 CHAMES«  : الشركة  تسمية 

« EDDINE.BAZE
اعم ل النظ فة   : غـرض الشركة 

واشغ ل مختلفة.
الشقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
تجزئة وسط  الط أق الث ني،   ،8 رقم 
اق مة   ،17 رقم  تجزئة  الجديدة، 
 ،GHA11 العم رة   ،GHA11 « »نهى 

الجديدة. 
محدد  املبلغ   : الشركة  ربسم ل 
 1222 درهم مقسم إلى   122222 في 
 122.22 أقيمة  اجتم عية  حصة 
اسم  في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشر7ك الوحيد : 
السيد علي الحوتي : 1222 حصة 

اجتم عية.

التسيير : عهد أتسيير الشركة ملدة 

غير محددة للسيد علي الحوتي.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الربط  أكت أة  الق نوني 

املحكمة االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 

32 م رس 2222 تحت رقم 27662.

 خالصة وبي ن

6 C

«TRANSWIN« 
شركـة محدودة املسؤولية 
ربسم له  6222222 درهم

املقر االجتم عي : ش رع النخي2، رقم 

27 الط أق االر�شي، الجديدة.
رقم التقييد في السج2 التج ري:

11357

تعديالت
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 

مسج2   ،2222 فبراير   23 أت ر7خ 

قرر شرك ء   ،2222 م رس   17 أت ر7خ 

الشركة املذكورة اعاله م  يلي:

الرفع من ربسم ل الشركة املعنية.

االس �شي  الق نون  صي غة  اع دة 

بليه   املش ر  للتعديالت  تبع   للشركة 

اعاله.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الربط  أكت أة  الق نوني 

املحكمة االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 

25 اأر27 2222 تحت رقم 27684.
خالصة وبي ن

7 C

STE

 OULED ZAARI MONEY
SARL AU

العنوان :

42 زنقة سوق االثنين وادي زم.
رقم التقييد أ لسج2 التج ري 1271

 24 أت ر7خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

ذات  شركة  انش ء  تم  فبراير2222 

الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحم2 الخص ئص الت لية :

 OULED ZAARI  : التسمية 

.MONEY

زنقة سوق االثنين   42  : العنوان 
وادي زم.

درهم تمتلكه   92222 ربس املــ ل 
السيدة الع لية سرح ني 

 الغرض : تحو27 األموال -خدم ت 
الرق نة و النسخ 

السنة املـ لية : السنة امليالدية
مدة الشركة : 99 سنة

املسير : رشيد اسعيدي 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 رقم  تحت  زم  وادي  االأتدائية 

ت ر7خ 24-23-2222
8 C

 « FORTIF AGRO«
شركـة محدودة املسؤولية ذات 

شر7ك وحيد 
ربسم له  122222 درهم

املقر االجتم عي : دوار الطلبة، 
الجم عة القرو7ة اوالد رحمون ، 
دائرة الحوز7ة، اقليم الجديدة. 
 رقم التقييد في السج2 التج ري:

19261
تأسيس شركـة

أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 
أت ر7خ  مسج2   ،2222 م رس   22
تم إعداد الق نون   2222 م رس   12
األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

أ ملميزات الت لية :
محدودة  شركـة   : الشركة  شك2 

املسؤولية ذات شر7ك وحيد. 
 FORTIF  «  : الشركة  تسمية 

« AGRO
االدو7ة   أيع   : الشركة  غـرض 

واملواد الكيم و7ة الفالحية.
واملواد  واالسمدة  املواد  أيع 

املخصبة.
عنوان املقر االجتم عي:

القرو7ة  الجم عة  الطلبة،  دوار 
اوالد رحمون ، دائرة الحوز7ة، اقليم 

الجديدة. 
محدد  املبلغ   : الشركة  ربسم ل 
 1222 درهم مقسم إلى   122222 في 
درهم   122 أقيمة  اجتم عية  حصة 
الشر7ك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد : 
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السيد سعيد علوج : 1222 حصة 

اجتم عية.

التسيير : عهد أتسيير الشركة ملدة 

غير محدودة للسيد سعيد علوج.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االأتدائية  أ ملحكمة  الق نوني 

أ لجديدة أت ر7خ 4 اأر27 2222 تحت 
رقم 27675.

خالصة وبي ن

9 C

 « ALPHA4 AGENCY «
شركـة محدودة املسؤولية

 ذات شر7ك وحيد 
ربسم له  12222 درهم

املقر االجتم عي : رقم 35 ، تجزئة 

النجد، الجديدة.

 رقم التقييد في السج2 التج ري:

19229

أمقت�شى عقد عرفي محرر أت ر7خ 

أت ر7خ  مسج2   ،2222 م رس   28
تم إعداد الق نون   2222 م رس   12

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

أ ملميزات الت لية:

محدودة  شركـة   : الشركة  شك2 

املسؤولية ذات شر7ك وحيد. 

 Alpha4«  : الشركة  تسمية 

« agency

غـرض الشركة : وك لة التواص2 و 

تنظيم االنشطة الثق فية و الترفيهية 

و االنشطة السينم ئية.
عنوان املقر االجتم عي : رقم 35 ، 

تجزئة النجد، الجديدة.
محدد  املبلغ   : الشركة  ربسم ل 

الشر7ك  اسم  في  درهم   12222 في 

الوحيد السيد ان س عفيفي.

التسيير : عهد أتسيير الشركة ملدة 

غير محدودة للسيد ان س عفيفي.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االأتدائية  أ ملحكمة  الق نوني 

 2222 م رس   28 أت ر7خ  أ لجديدة 

تحت رقم 27656.
خالصة وبي ن

10 C

 INTERNATIONAL DE
TRADUCTION AGREES

SARL
املقر االجتم عي : ش رع الحسن الث ني 

عم رة 6 شقة 1 تم رة املركزي
استدراك خطإ وقع أ لجر7دة 

الرسمية
عدد 5729 أت ر7خ 32 م رس 2222

أدال من :
أوهوم  خ لد  السيد  ...تفو7ت 
522 حصة اجتم عية من بص2 522 
لف ئدة السيدة س رة الن جي ... تعيين 
الن جي مسيرة جديدة  السيدة س رة 

للشركة ...
يقرب :

أوهوم  خ لد  السيد  ...تفو7ت 
522 حصة اجتم عية من بص2 522 
لف ئدة السيدة س رة اليقوتي ... تعيين 
السيدتين س رة الن جي والسيدة س رة 
للشركة  اليقوتي مسيرتين جديدتين 

...
)الب قي أدون تغيير.)

465 P

 SERVICES ROUZANA شركة
PRO
ش.م.م

رقم 117 مكرر زنقة فرح ت حش د 
قبيب ت، الرب ط

تغيير املقر االجتم عي
الع م  الجمع  ملحرر  تبع    -  1
يوم  أ لرب ط  املؤرخ   االستثن ئي 
الشر7ك  قرر   2221 ديسمبر   15
 SERVICES« لشركة  الوحيد 
شركة محدودة   «ROUZANA PRO

املسؤولية بشر7ك وحيد م  يلي :
نق2 املقر االجتم عي من الرب ط، 
مكرر زنقة فرح ت حش د   117 رقم 
قبيب ت إلى سال رقم 466 عرصة سال 

طر7ق القنيطرة.
2 - تعدي2 في الق نون األس �شي.

املحكمة  لدى   : الق نوني  اإليداع 
التج ر7ة أ لرب ط يوم 28 ين ير 2222 

تحت رقم اإليداع 121699.
466 P

STE AGEFICO SARL

MAYSLILI OPTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 ش رع عمر الخي م الط أق الث ني 

رقم 4 ، 92222، طنجة املغرب

MAYSLILI OPTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي أرانص 

القديمة ب1 رقم 2771 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

125699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2221 بأر27   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MAYSLILI OPTIQUE

متعلق   : أإيج ز  الشركة  غرض 

أ لبصر7 ت.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 -  2771 رقم  ب1  القديمة  أرانص 

92222 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

غزواني  العربي  محمد  السيد 

 122 أقيمة  حصة   52  : الصروخ 

درهم للحصة .

 52  : السيد محمد أوشت  مداني 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

غزواني  العربي  محمد  السيد 
 16 سواني زنقة  الصروخ عنوانه)ا) 

ب رقم 18 92222 طنجة املغرب.
مداني  أوشت   محمد  السيد 
 157 تجزئة البس تين رقم  عنوانه)ا) 

92222 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
غزواني  العربي  محمد  السيد 
 16 سواني زنقة  الصروخ عنوانه)ا) 

ب رقم 18 92222 طنجة املغرب
مداني  أوشت   محمد  السيد 
 157 تجزئة البس تين رقم  عنوانه)ا) 

92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   18 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252128.
1I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

HENDIYA INTERNATIONAL
إعالن متعدد القرارات

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 HENDIYA INTERNATIONAL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر7ك الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: 1 إق مة 
مرش ن , عم رة 1-2 ش رع اأن ح زم 

-طنجة - 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.122287

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
2222تم اتخ ذ  م رس   32 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
الحصص:  تفو7ت   1 رقم  قرار 
املوافقة على  الذي ينص على م يلي: 
)خمسة   45  : الت لية  األسهم  أيع 
للسيدة  مملوكة   

ً
سهم  وبربعون) 

 122 أقيمة  العلمي  اخر7ف  حسن ء 
عتم ن  السيد  لص لح  درهم  )م ئة) 

اوشن نوصيري.
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رفع ربسم ل الشركة:   2 قرار رقم 
الذي ينص على م يلي: تم رفع ربسم ل 
درهم   472.222 الشركة أمبلغ قدره 
 522.222 درهم إلى   32.222 بي من 

درهم نقدا. 
تغيير الشك2 الق نوني   3 قرار رقم 
من  الذي ينص على م يلي:  للشركة: 
املحدودة  املسؤولية  دات  شركة 
ذات الشر7ك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم 6 : الذي ينص على م يلي: 
تقسيم ربس م ل الشركة على الشك2 
للسيدة  درهم   425.222  : الت لي 
 75.222  , العلمي  اخر7ف  حسن ء 
درهم للسيد عتم ن اوشن نوصيري.

أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
تقسيم حصص الشرك ء على الشك2 
4252 حصة للسيدة حسن ء   : الت لي 
للسيد  حصة   752 العلمي,  اخر7ف 

عتم ن اوشن نوصيري.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252635.
2I

ADILMAHJOUBI

AMI ALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ADILMAHJOUBI
 AV HASSAN II 24 AV 24
 HASSAN II، 30000، FES

MAROC
AMI ALUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 33 

ش رع 3 س أق  ش رع 1 ح لي  حي أن 
أن سليم ن ضهر لخميس - 32222 

ف س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 71

في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMI  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. ALUM

إنت ج   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املع دن النفيسة وغيره  من املع دن 

غير الحديدية, تحو27 الفوالذ املق وم 

للصدب واألملنيوم.
 33 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 

ح لي  حي أن   1 3 س أق  ش رع  ش رع 

 32222  - أن سليم ن ضهر لخميس 

ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 122  : الحرري  بمين  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 122  : الحرري  بمين  السيد 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الحرري  بمين  السيد 
رقم 33 ش رع 3 س أق  ش رع 1 ح لي  

لخميس  ضهر  سليم ن  أن  أن  حي 

32222 ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحرري  بمين  السيد 
رقم 33 ش رع 3 س أق  ش رع 1 ح لي  

لخميس  ضهر  سليم ن  أن  أن  حي 

32222 ف س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 727.

3I

SABIL INVEST

ARAB MABANI
إعالن متعدد القرارات

ARAB MABANI

 BAB ALBAYDA IMM 54 APPT

 15 BOUSKOURA، 20520،

CASABLANCA MAROC

ARAB MABANI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: أ ب 

البير ء إق مة 54 شقة 15 

أوسكورة - 22522 الدار البير ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.396727

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   22 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
الغنج وي  السيد  تفو7ت  م يلي: 

من  اجتم عية  522حصة  لحسن 

اص2 1222 حصة اجتم عية لف ءدة 

السيد زواوي محمد الطيب

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

م يلي: تغيير الشك2 الق نوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  الى  وحيد  مسؤول 

مسؤولية محدودة

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

السيد  استق لة  قبول  م يلي: 

الغنج وي لحسن من منصب مسير 

للشركة 

على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

محمد  زواوي  السيد  تعيين  م يلي: 

محمد  الخيمة  السيد  و  الطيب 

مسيران للشركة 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :26 رقم  أند 

م يلي: م لك الشركة 

على  ينص  الذي   :22 رقم  أند 

م يلي: الشك2 الق نوني للشركة .

على  ينص  الذي   :17 رقم  أند 

م يلي: مسير الشركة 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822282.

4I

AMOURI CONSULTING

 SOCIETE FONCIERE DE LA
LAGUNE SA

إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 SOCIETE FONCIERE DE LA

LAGUNE SA »شركة املس همة»

وعنوان مقره  االجتم عي: مدينة 

ات اليون 62222, الن ضور - 62222 

الن ضور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.13131

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

اتخ ذ  تم   2221 م ي   28 في  املؤرخ 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

استق لة ثالثة مسيرين

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعيين ثالثة مسيرين جدد

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

كمسير  لطفي  كر7م  السيد  تعيين 

مك ن السيدة غزالن كديرة املستقلة

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

كرئيس  لطفي  كر7م  السيد  تعيين 

مدير الع م

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :13 رقم  أند 

م يلي: استق لة ثالثة مسيرين و تعيين 

السيد  تعيين  و  ثالثة مسيرين جدد 

السيدة  مك ن  كمسير  لطفي  كر7م 

غزالن كديرة املستقلة.
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على  ينص  الذي   :14 رقم  أند 
لطفي  كر7م  السيد  تعيين  م يلي: 

كرئيس مدير الع م
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   26 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 33.
5I

PHARMACIE DAR AL IHSSAN

MAMMA FABBRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAMMA FABBRICA
 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER
MAROC

MAMMA FABBRICA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 
ا ش رع عمر إأن الع ص رقم 68 
الط أق األر�شي MA5 طنجة - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126129
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MAMMA FABBRICA
غرض الشركة أإيج ز : مطعم.

ا  مح2   : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع عمر إأن الع ص رقم 68 الط أق 
األر�شي MA5 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
522 حصة   : السيدة ز7تون نهيلة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : حجيبة  ز7تون  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : بندر7ه  برثر  أروغير  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  نهيلة  ز7تون  السيدة 

فرنس  32222 فرنس  فرنس  .

السيدة ز7تون حجيبة عنوانه)ا) 

فرنس  32222 فرنس  فرنس .

بندر7ه  برثر  أروغير  السيد 

فرنس    32222 فرنس   عنوانه)ا) 

فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نهيلة  ز7تون  السيدة 

فرنس  32222 فرنس  فرنس 

بندر7ه  برثر  أروغير  السيد 

فرنس    32222 فرنس   عنوانه)ا) 

فرنس 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   25 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252591.

6I

PHARMACIE DAR AL IHSSAN

NAS PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NAS PRO

 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER

MAROC

NAS PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

املنصور الدهبي إق مة م يسي2 

الط أق 6 رقم 73 طنجة - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NAS  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PRO
منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري
وتخطيط  األرا�شي  وبيع  شراء 
املب ني وتطو7ر األرا�شي لتشييد املب ني 

واملجمع ت.
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
م يسي2  إق مة  الدهبي  املنصور 
 92222  - طنجة   73 رقم   6 الط أق 

طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبداملطلب عليلوش : 522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   522  : فتيح  السيد عم د 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عليلوش  عبداملطلب  السيد 
حومة  زايو  زربوح  خندق  عنوانه)ا) 

مك أر 93222 تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  فتيح  عم د  السيد 
الط أق   2 إق مة  جيه ن  دار  مجمع 
تطوان   93222 تطوان   5 شقة   1

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فتيح  محمد  السيد 
ا  إق مة   3 د  ألوك   2 بر7ن   مجمع 
 93152 مرتي2   5 شقة   1 الط أق 

مرتي2 املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   24 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252558.

7I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

LE PAON PIDOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LE PAON PIDOU شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي طر7ق 
ف س كم 11 دوار املحمدية البور 

جم عة الو7دان مراكش - . مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PAON PIDOU
استغالل   : غرض الشركة أإيج ز 
 - مطعم  استغالل   - للري فة  دار 

االستيراد والبيع أ لجملة.
طر7ق   : االجتم عي  املقر  عنوان 
البور  املحمدية  دوار   11 كم  ف س 
مراكش   .  - جم عة الو7دان مراكش 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 LE BUNGALOWS DU الشركة 
 122 MAQUIS : 500 حصة أقيمة 

درهم للحصة .
حصة   LIJUAN : 500 الشركة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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 LE BUNGALOWS DU الشركة 

ت سلط نت  عنوانه)ا)   MAQUIS

 . األطلس  عتب ت  فيال  اور7ك   طر7ق 

مراكش املغرب.

دوار  عنوانه)ا)   LIJUAN الشركة 

جم عة  البور  ملحمدية  الس بعة 

الو7دان . مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

هوبيرت  ج ك  كلوس  السيد 

 76 فيال  كولف  سمن ه  عنوانه)ا) 

ت مصلوحت . مراكش املغرب

سب ستي ن  جون  مينيتي  السيد 

 55 فيال  كونتري  سمن ه  عنوانه)ا) 

طر7ق امزميز كم 14 . مراكش املغرب

الداري  محمد  كر7م  السيد 

الع م  املنرر  ش رع  زاو7ة  عنوانه)ا) 

الدار   . ا  أولو   77 رقم  تدارت  زنقة 

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   32 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134392.

8I

PHARMACIE DAR AL IHSSAN

BY MT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BY MT

 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER

MAROC

BY MT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 29 ش رع 

عمر إأن الع ص الط أق 3 رقم 

26 طنجة املغرب - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.BY MT :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

شراء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املنتج ت املصنعة وغير  أيع  وإع دة 

املصنعة.

29 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

رقم   3 الط أق  الع ص  إأن  عمر 

طنجة   92222  - املغرب  طنجة   26

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

52 حصة   : السيدة مهدب نت ش  

أقيمة 12 درهم للحصة .

 52  : سن ه  م رتن  دوسو  السيد 

حصة أقيمة 12 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

سن ه  م رتن  دوسو  السيد 

فرنس    69222 فرنس   عنوانه)ا) 

فرنس  .

عنوانه)ا)  نت ش   مهدب  السيدة 

فرنس  69222 فرنس  فرنس  .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

سن ه  م رتن  دوسو  السيد 

فرنس    69222 فرنس   عنوانه)ا) 

فرنس 

عنوانه)ا)  نت ش   مهدب  السيدة 

فرنس  69222 فرنس  فرنس 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   25 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252579.

9I

PHARMACIE DAR AL IHSSAN

 PHARMACIE DAR AL
IHSSAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

PHARMACIE DAR AL IHSSAN
 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER
MAROC

 PHARMACIE DAR AL IHSSAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 16 
تقسيم السالم 1 طنجة - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
126121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2221 نونبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PHARMACIE DAR AL IHSSAN
غرض الشركة أإيج ز : صيدلية.

 16 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 
 92222  - طنجة   1 السالم  تقسيم 

طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : احس ن  زر7ولي  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة زر7ولي احس ن عنوانه)ا) 
سال   11222 سال  حس ين  سمير 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة زر7ولي احس ن عنوانه)ا) 

سال   11222 سال  حس ين  سمير 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252612.

12I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE KHEIR EDDINE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

STE KHEIR EDDINE CAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 58 تجزئة 

تر7  طر7ق عين أني مطهر وجدة - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

39155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.KHEIR EDDINE CAR

تأجير   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات أدون س ئق.

عنوان املقر االجتم عي : 58 تجزئة 

 - وجدة  مطهر  أني  عين  طر7ق  تر7  

62222 وجدة املغرب.
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بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد أنعي دة خير الدين : 1.222 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الدين  خير  أنعي دة  السيد 
جن ن  أوعمود  سدرة  حي  عنوانه)ا) 
الشرق رقم 259 وجدة 62222 وجدة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزاوي بس مة عنوانه)ا) 
تجزئة الزهور2 ش رع زايد أن سلط ن 
وجدة   13 املسكرقم  زنقة  نهي ن  ال 

62222 وجدة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 464.
11I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE RAHMANI EZZAIM
IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
 STE RAHMANI EZZAIM

IMPORT EXPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 32 بم 

الربيع 2 اريس 223 وجدة - 62222 
وجدة املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.34429
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 17 م رس  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
 RAHMANI EZZAIM IMPORT
 122.222 ربسم له   مبلغ   EXPORT

درهم وعنوان مقره  اإلجتم عي 32 بم 
 62222  - 223 وجدة  اريس   2 الربيع 
وجدة املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

الهدف االجتم عي للشركة.
بم   32 ب  التصفية  مقر  و حدد 
 62222  - 223 وجدة  اريس   2 الربيع 

وجدة املغرب. 
و عين:

و  الزعيم  الق در  عبد  السيد)ة) 
 62222 اسب ني   ط ركون   عنوانه)ا) 
ط ركون  اسب ني  كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1152.
12I

Conseco Africa

CSW-MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

Conseco Africa
 Rue El Yarmouke RDC N°1 ، 4
20050، CASABLANCA MAROC

CSW-MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 4 زنقة 

اليرموك الط أق االر�شي الشقة رقم 
1 راسين-املع ر7ف 22122 الدار 

البير ء املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.325743

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 ين ير   31 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 CSW-MAROC الوحيد  الشر7ك 
مبلغ ربسم له  12.222 درهم وعنوان 
اليرموك  زنقة   4 اإلجتم عي  مقره  
الط أق االر�شي الشقة رقم 1 راسين-
البير ء  الدار   22122 املع ر7ف 

املغرب نتيجة ل : تبع  لقرار الشر7ك 
الوحيد,أح2 الشركة نظرا للظروف 

امل لية للشركة.
زنقة   4 و حدد مقر التصفية ب 
اليرموك الط أق االر�شي الشقة رقم 
الدار   22122 راسين-املع ر7ف   1

البير ء املغرب. 
و عين:

دا  البيرطو  ك رلوس  السيد)ة) 
زنقة   4 عنوانه)ا)  و  أيدرو  سيلف  
الشقة  الث لث  الط أق  اليرموك 
املغرب  البير ء  الدار   22122  7

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819832.
13I

Conseco Africa

PESTANA MARROCOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
خفض ربسم ل الشركة

Conseco Africa
 Rue El Yarmouke RDC N°1 ، 4
20050، CASABLANCA MAROC
PESTANA MARROCOS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 29 ش رع 
محمد الخ مس املركز التج ري 

ايراك العم رة -D2املكتب رقم 7 - 
222222 الدار البير ء املغرب.

خفض ربسم ل الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.261651
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم   2221 يونيو   32 في  املؤرخ 
أمبلغ  الشركة  ربسم ل  خفض 
بي  درهم»   134.222.222« قدره 
إلى  درهم»   499.222.222« من 
 : عن طر7ق  درهم»   365.222.222»

تخفيض عدد األسهم.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819327.

14I

BUREAU ESSOUFYANI

BADO FRIJNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

BADO FRIJNA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

حبوه  محطة الوقود لعريش الشيخ 

م ء العينين - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

41249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BADO :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

. FRIJNA

خدم ت   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الطع نة وتمو7ن الحفالت 

واالفراح  التظ هرات  تنظيم 

والحفالت

الخ ص  لحس ب  البر ئع  نق2 

وحس ب الغير 

االكالت  وتوزيع  وتسو7ق  تحرير 

السريعة.
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ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
حبوه  محطة الوقود لعريش الشيخ 
م ء العينين - 72222 العيون املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : الغربي  سن ء  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : الغربي  سن ء  السيدة 

أقيمة 122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  الغربي  سن ء  السيدة 
ص ب 114415 22 اأو ظبي االم رات 

العربية املتحدة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الغربي  سن ء  السيدة 
ص ب 114415 22 اأو ظبي االم رات 

العربية املتحدة
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 948/2022.
15I

PHARMACIE DAR AL IHSSAN

ARCHIFUSION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ARCHIFUSION
 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER
MAROC

ARCHIFUSION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
املنصور الدهبي إق مة م يسي2 

الط أق 6 رقم 73 طنجة - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
126149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ARCHIFUSION

: التصميم  غرض الشركة أإيج ز 

أن ء  ملش ريع  والعمراني  املعم ري 

مجموع ت سكنية  التقسيم وإنش ء 

الصلة  ذات  املخطط ت  ووضع 

والدراس ت الفنية..

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

م يسي2  إق مة  الدهبي  املنصور 

 92222  - طنجة   73 رقم   6 الط أق 

طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : البركة  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد البركة عنوانه)ا) 22 

ش رع الجزائر الط أق 3 رقم 8 طنجة 

92222 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد البركة عنوانه)ا) 22 

ش رع الجزائر الط أق 3 رقم 8 طنجة 

92222 طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252649.

16I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE LOKMAN

ALLUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE LOKMAN ALLUMINIUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 273 

تجزئة أوبو طر7ق ت زة حي الوحدة 

وجدة - 62222 وجدة املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.32971

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 فبراير   28 في  املؤرخ 

املص دقة على :

مصطفى  )ة)  السيد  تفو7ت 

حصة اجتم عية من   522 العدالني 

السيد  لف ئدة  حصة   1.222 بص2 

فبراير   28 )ة) بحمد العدالني أت ر7خ 

.2222

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   21 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1162.

17I

AGC CONSEIL

 LABORATOIRE MAROCAIN

 DE METROLOGIE

INDUSTRIELLE - L2MI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

AGC CONSEIL

الدار البير ء ، 21222، الدار 

البير ء املغرب

 LABORATOIRE MAROCAIN DE

 METROLOGIE INDUSTRIELLE

L2MI - شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 15 
ط أق 4 عم رة ب تجزئة بسط  ش رع 
شفش وني الحي الصن عي سيدي 
البرنو�شي - 22222 الدار البير ء 

املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.146293

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 25 فبراير 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
تجزئة  ب  عم رة   4 ط أق   15 »رقم 
بسط  ش رع شفش وني الحي الصن عي 
الدار   22222  - البرنو�شي  سيدي 
البير ء املغرب» إلى »تجزئة 18 الحي 
سيدي   4 ط أق  مور7ت ني   الصن عي 
البير ء  الدار   22222  - البرنو�شي 

املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822355.
18I

GATT FIDUCIAIRE

CAFE RAMED
إعالن متعدد القرارات

GATT FIDUCIAIRE
 AV IBN KHALDOUN APP 86
 N° 1 ville nouvelle Meknes ،

50000، MEKNES MAROC
CAFE RAMED »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 
الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: مرج ن 
4 رقم 13 سيدي أوزكري - 52222 

مكن س املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.34223

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   25 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
حصص:  تفو7ت   1- رقم  قرار 
الذي ينص على م يلي: تفو7ت السيد 
لف ئدة  1222حصة  الرم ش  محمد 

السيد عن ني الرم ش.



7403 الجريدة الرسميةعدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222) 

قرار رقم -2 استق لة املسيروتعيين 
الذي ينص على م يلي:  مسير جديد: 
الرم ش  محمد  السيد  استق لة 
وتعيين السيد عن ني الرم ش كمسير 

جديد
النظ م  -3تحيين  رقم  قرار 
على  ينص  الذي  للشركة:  االس �شي 
النظ م  وتنسيق  تحديث  م يلي: 

االس �شي للشركة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :22 رقم  أند 

م يلي: استق لة او فص2 املسير
على  ينص  الذي   :13 رقم  أند 

م يلي: تفو7ت الحصص
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1337.
19I

LUCA CENTER

HABIBA STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HABIBA STORE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 786 
املكتب رقم 2 املس ر طر7ق اسفي 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.HABIBA STORE
أ ئع مواد   : غرض الشركة أإيج ز 

التجمي2 و العطور أ لتقسيط.
عنوان املقر االجتم عي : رقم 786 
اسفي  طر7ق  املس ر   2 رقم  املكتب 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : سليمة  الهدنة  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة الهدنة سليمة عنوانه)ا) 
سيدي عب د 4 رقم 7 مراكش 42222 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الهدنة سليمة عنوانه)ا) 
سيدي عب د 4 رقم 7 مراكش 42222 

مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134567.

22I

FIDULATIMO

 BOUFOUS ASSISTANCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC
 BOUFOUS ASSISTANCE SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 23 زنقة 
عالل الف �شي الط أق االر�شي مرس 
السلط ن الدار البير ء - 22492 

الدار البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
537265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 BOUFOUS ASSISTANCE SARL

.AU
استغالل   : غرض الشركة أإيج ز 
الصحي  للنق2  مخصصة  مركب ت 

)اسع ف)
النق2 الطبي للمر�شى.

زنقة   23  : عنوان املقر االجتم عي 
عالل الف �شي الط أق االر�شي مرس 
 22492  - البير ء  الدار  السلط ن 

الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : ميلود  أوفوس  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  ميلود  أوفوس  السيد 
23 زتقة عالل الف �شي أنجدية الدار 
البير ء  الدار   22492 البير ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ميلود  أوفوس  السيد 
23 زتقة عالل الف �شي أنجدية الدار 
البير ء  الدار   22432 البير ء 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 818324.

21I

FIDULATIMO

 SANYOUR ASSISTANCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

 SANYOUR ASSISTANCE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 82 زاو7ة 

ش رع عبد املومن و زنفة سمية 

الط يق الخ مس رقم 21 الدار 

البير ء - 22422 الدار البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

537521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 SANYOUR ASSISTANCE SARL

.AU

استغالل   : غرض الشركة أإيج ز 

الصحي  للنق2  مخصصة  مركب ت 

)اسع ف)

النق2 الطبي للمر�شى.
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82 زاو7ة   : عنوان املقر االجتم عي 
سمية  زنفة  و  املومن  عبد  ش رع 
الدار   21 رقم  الخ مس  الط يق 
البير ء  الدار   22422  - البير ء 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : االله  عبد  الشرق وي  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
االله  عبد  الشرق وي  السيد 
االداري  الحي  عين حوزي  عنوانه)ا) 
شفش ون 91222 شفش ون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

االله  عبد  الشرق وي  السيد 
االداري  الحي  عين حوزي  عنوانه)ا) 

شفش ون 91222 شفش ون املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 818663.

22I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

DRISSING BY RACHID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 Bd yaacoub el mansour 239
 239 Bd yaacoub el mansour،

22222، الدار البير ء املغرب
DRISSING BY RACHID شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
يعقوب املنصور 239 الط أق 

الت لت الرقم 5 حي الراحة 22222 
الدارالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

535843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DRISSING BY RACHID

غرض الشركة أإيج ز : أيع املالبس 

الج هزة التسو7ق و التصدير.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الط أق   239 املنصور  يعقوب 

 22222 الراحة  حي   5 الرقم  الت لت 

الدارالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد حمزة رشيد : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  رشيد  حمزة  السيد 

 5 العم رة   1 س  م   2 االزهر  اق مة 

 22222 الحسني  الحي   2 الشقة 

الدارالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  حمزة  السيد 

 5 العم رة   1 س  م   2 االزهر  اق مة 

 22222 الحسني  الحي   2 الشقة 

الدارالبير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم -.

23I

NADEK CONSULTING

COMAPIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

NADEK CONSULTING

 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8 ، 93000، TETOUAN

MAROC

COMAPIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

وجدة زنقة ب رقم 21 - 93222 

تطوان املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.12483

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر ح2   2222 16 م رس  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   COMAPIS الوحيد  الشر7ك 
وعنوان  درهم   12.222 ربسم له  

زنقة  وجدة  ش رع  اإلجتم عي  مقره  

تطوان املغرب   93222  -  21 ب رقم 

نش ط  انطالق  عدم   : ل  نتيجة 

الشركة.

ش رع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 93222  -  21 رقم  ب  زنقة  وجدة 

تطوان املغرب. 

و عين:

و  حموش  هللا  عبد  السيد)ة) 

 65936  63 دون نترينغ  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  امل ني   فرانكفورت 

للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   22 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 885.

24I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

MDI.SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 Bd yaacoub el mansour 239

 239 Bd yaacoub el mansour،

22222، الدار البير ء املغرب

MDI.SHOP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

يعقوب املنصور 293 الط أق 

الت لت الرقم 5 حي الراحة 22222 

الدارالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

535845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

MDI.  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.SHOP

غرض الشركة أإيج ز : أيع وشراء 

تسو7ق  الج هزة  املالبس   تسو7ق 

و تصدير.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الط أق   293 املنصور  يعقوب 

 22222 الراحة  حي   5 الرقم  الت لت 

الدارالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : الك نوني  املهدي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املهدي الك نوني عنوانه)ا) 
الرقم  االم2  درب  الجم عة  اق مة 
 22222 الحي الحسني   2 الط أق   12

الدارالبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي الك نوني عنوانه)ا) 
الرقم  االم2  درب  الجم عة  اق مة 
 22222 الحي الحسني   2 الط أق   12

الدارالبير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم -.
25I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE RAND SUD
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
72222، العيون املغرب

STE RAND SUD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: ش رع 
تيسالتين أدون رقم - - أوجدور 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.41289

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 بأر27   26 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
محدودة  الشك2:شركة  م يلي: 
الوحيد  الشر7ك  ذات  املسؤولية. 
 STE RAND SUD التسمية: 
هو  الشركة  من  :الغرض  املوضوع 
عنه   ني أة  الت لية  أ لعملي ت  القي م 
وب لني أة عن بطراف ت لية في املغرب 
الترأية واالنت ج الحيواني   : بو الخ رج 
واالنت ج الفالحي االنت ج الزراعي أيع 
املنتج ت الفالحية انت ج أيع  وشراء 

املوجهة  الزراعية  املنتج ت  وشراء 
للسوق املقر الرئي�شي للشركة: ش رع 

تيسالتين أدون رقم أوجدور 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  أند 
 99 املدة املحددة للشركة:هي  م يلي: 
ربس  سنة).  وتسعون  )تسعة  سنة 
مبلغ  في  الشركة  ربسم ل  امل ل:حدد 
 1222 على  مجزب  درهم،   122222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
السيد احمد   : مقسم على  الواحدة. 
:1222 حصة إدارة الشركة:  التروزي 
من  غير محددة  ملدة  الشركة  تسيير 
احمد التروزي السنة االجتم عية: من 

ف تح ين ير إلى 31 دجنبر
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 972.
26I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE AGIOE DESERT
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
72222، العيون املغرب

STE AGIOE DESERT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: حي ام 

ملح ر زنقة عمر أن الخطيب الخط بي 
- - أوجدور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.41283
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 بأر27   26 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
محدودة  الشك2:شركة  م يلي: 
الوحيد  الشر7ك  ذات  املسؤولية. 
 STE AGIOE DESERT التسمية: 
هو  الشركة  من  :الغرض  املوضوع 
عنه   ني أة  الت لية  أ لعملي ت  القي م 

وب لني أة عن بطراف ت لية في املغرب 
الترأية واالنت ج الحيواني   : بو الخ رج 
واالنت ج الفالحي االنت ج الزراعي أيع 
املنتج ت الفالحية انت ج أيع  وشراء 
املوجهة  الزراعية  املنتج ت  وشراء 
للسوق املقر الرئي�شي للشركة: حي ام 
ملح ر زنقة عمر أن الخطيب الخط بي 

أوجدور 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  أند 
 99 املدة املحددة للشركة:هي  م يلي: 
ربس  سنة).  وتسعون  )تسعة  سنة 
مبلغ  في  الشركة  ربسم ل  امل ل:حدد 
 1222 على  مجزب  درهم،   122222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
الواحدة. مقسم على : السيد الشرفي 
إدارة  حصة   1222: اأراهيم  سيدي 
غير  ملدة  الشركة  تسيير  الشركة: 
اأراهيم  الشرفي سيدي  محددة من 
السنة االجتم عية: من ف تح ين ير إلى 

31 دجنبر.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 969.
27I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE CONJIL
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
72222، العيون املغرب

STE CONJIL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: ودادية 
السالم رقم 27 مكرر - - أوجدور 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.41281

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 بأر27   26 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
محدودة  الشك2:شركة  م يلي: 
الوحيد  الشر7ك  ذات  املسؤولية. 
املوضوع   STE CONJIL التسمية: 
القي م  هو  الشركة  من  :الغرض 
أ لعملي ت الت لية ني أة عنه  وب لني أة 
عن بطراف ت لية في املغرب بو الخ رج 
واالنت ج  الحيواني  واالنت ج  الترأية   :
وشراء  أيع  الزراعي  االنت ج  الفالحي 
املنتج ت الفالحية انت ج أيع وشراء 
للسوق  املوجهة  الزراعية  املنتج ت 
املقر الرئي�شي للشركة: ودادية السالم 

رقم 27 مكرر أوجدور 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  أند 
 99 املدة املحددة للشركة:هي  م يلي: 
ربس  سنة).  وتسعون  )تسعة  سنة 
مبلغ  في  الشركة  ربسم ل  امل ل:حدد 
 1222 على  مجزب  درهم،   122222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
: السيد محمد  الواحدة. مقسم على 
إدارة  حصة   1222: العرو�شي  ع لي 
غير  ملدة  الشركة  تسيير  الشركة: 
العرو�شي  ع لي  محمد  من  محددة 
السنة االجتم عية: من ف تح ين ير إلى 

31 دجنبر.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 968.

28I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE MAIHR LAAY
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
72222، العيون املغرب

STE MAIHR LAAY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: ودادية 
السالم رقم 211 - - أوجدور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
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رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.41285

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 بأر27   26 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
محدودة  الشك2:شركة  م يلي: 
الوحيد  الشر7ك  ذات  املسؤولية. 
 STE AGIOE DESERT التسمية: 
هو  الشركة  من  :الغرض  املوضوع 
عنه   ني أة  الت لية  أ لعملي ت  القي م 
وب لني أة عن بطراف ت لية في املغرب 
الترأية واالنت ج الحيواني   : بو الخ رج 
واالنت ج الفالحي االنت ج الزراعي أيع 
املنتج ت الفالحية انت ج أيع  وشراء 
املوجهة  الزراعية  املنتج ت  وشراء 
للسوق املقر الرئي�شي للشركة: ودادية 

السالم رقم 211 أوجدور 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  أند 
 99 املدة املحددة للشركة:هي  م يلي: 
ربس  سنة).  وتسعون  )تسعة  سنة 
مبلغ  في  الشركة  ربسم ل  امل ل:حدد 
 1222 على  مجزب  درهم،   122222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
السيد حمية   : مقسم على  الواحدة. 
:1222 حصة إدارة الشركة:  الغ لية 
من  غير محددة  ملدة  الشركة  تسيير 
حمية الغ لية السنة االجتم عية: من 

ف تح ين ير إلى 31 دجنبر.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 972.
29I

ATLAS ACCOUNTING

شركة أبو آية بناية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ATLAS ACCOUNTING
ش 8، ط1، م س 11، إق مة 

املستقب2، سيدي معروف، الدار 
البير ء٠ ، 22272، الدار البير ء 

املغرب

شركة بأو آية أن ية شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي إق مة 
املستقب2 م س 51 عم رة 459 
رقم29 سيدي معروف الدار 

البير ء الدار البير ء 22192 - 
الدار البير ء - - الدار البير ء -
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
537971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

بأو آية أن ية.
بعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املتخصصة.
تسو7ق اللوازم واملعدات الع مة.

تصنيع وتسو7ق الصب غ ت.
االستيراد والتصدير..

إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
املستقب2 م س 51 عم رة 459 رقم29 
الدار  سيدي معروف الدار البير ء 
 -  - الدار البير ء   -  22192 البير ء 

الدار البير ء -.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : احمد  املؤدن  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  احمد  املؤدن  السيدة 
إق مة املستقب2 م س 51 عم رة 459 
رقم29 سيدي معروف الدار البير ء 

22192 الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  احمد  املؤدن  السيد 
إق مة املستقب2 م س 51 عم رة 459 
رقم29 سيدي معروف الدار البير ء 

22192 - الدار البير ء - املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم -.
32I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE MEDIATION SECURITE
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
 STE MEDIATION SECURITE
PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي طر7ق 
ت زة تجزئة أرحيلي زنقة الشف ء رقم 
48 شقة 1 وجدة - 62222 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
39143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MEDIATION SECURITE PRIVE
غرض الشركة أإيج ز : الحراسة.

عنوان املقر االجتم عي : طر7ق ت زة 
 48 رقم  تجزئة أرحيلي زنقة الشف ء 
شقة 1 وجدة - 62222 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : السيد بمير عبد الرحيم 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بمير عبد الرحيم عنوانه)ا) 
طر7ق ت زة تجزئة أرحيلي زنقة الشف ء 
رقم 48 وجدة 62222 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بمير عبد الرحيم عنوانه)ا) 
طر7ق ت زة تجزئة أرحيلي زنقة الشف ء 

رقم 48 وجدة 62222 وجدة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1164.

31I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

CCARF CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
CCARF CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 61 
تجزئة ميموزا مكن س - 52222 

مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
55911
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CCARF :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.CONSULTING

تنظيم   : أإيج ز  الشركة  غرض 

العروض و املهرج ن ت الفنية.

 61 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 

 52222  - مكن س  ميموزا  تجزئة 

مكن س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 122  : كلتوم  ام  املر7زق  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

كلتوم  ام  املر7زق  السيدة 

عنوانه)ا) تجزئة ميموزا رقم 61 م ج 

مكن س 52222 مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

كلتوم  ام  املر7زق  السيدة 

عنوانه)ا) تجزئة ميموزا رقم 61 م ج 

مكن س 52222 مكن س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1342.

32I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE LMA-SUD
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

72222، العيون املغرب

STE LMA-SUD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: ودادية 

السالم رقم 27 - - أوجدور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.41279

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   27 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

محدودة  الشك2:شركة  م يلي: 

الوحيد  الشر7ك  ذات  املسؤولية. 

املوضوع   STE LMA-SUD التسمية: 

القي م  هو  الشركة  من  :الغرض 

أ لعملي ت الت لية ني أة عنه  وب لني أة 

عن بطراف ت لية في املغرب بو الخ رج 

واالنت ج  الحيواني  واالنت ج  الترأية   :

وشراء  أيع  الزراعي  االنت ج  الفالحي 

املنتج ت الفالحية انت ج أيع وشراء 
للسوق  املوجهة  الزراعية  املنتج ت 

املقر الرئي�شي للشركة: ودادية السالم 
رقم 27 أوجدور 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  أند 

 99 املدة املحددة للشركة:هي  م يلي: 
ربس  سنة).  وتسعون  )تسعة  سنة 

مبلغ  في  الشركة  ربسم ل  امل ل:حدد 

 1222 على  مجزب  درهم،   122222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

السيد خي ه   : مقسم على  الواحدة. 

الشركة:  إدارة  حصة   1222: حمية 

غير محددة من  ملدة  الشركة  تسيير 

من  االجتم عية:  السنة  خي ه حمية 

ف تح ين ير إلى 31 دجنبر.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 967.
33I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 SOCIETE ASOURIF METAL
S.A.R.L au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

ح2 شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكن س ، 12222، مكن س املغرب
 SOCIETE ASOURIF METAL

S.A.R.L au شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 63 

مرج ن 1 مكن س - 52252 مكن س 
املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.38773
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2222 م رس   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشر7ك  ذات 
ASOURIF METAL S.A.R.L au مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
 1 مرج ن   63 مقره  اإلجتم عي رقم 
املغرب  مكن س   52252  - مكن س 
لشركة  املسبق  الح2   : ل  نتيجة 

. ASOURIF METAL
 63 و حدد مقر التصفية ب رقم 
مكن س   52252  - مكن س   1 مرج ن 

املغرب. 
و عين:

و  العرو�شي  حسن  السيد)ة) 
مرج ن  الشكراني  ضيعة  عنوانه)ا) 
املغرب  مكن س   52252 مكن س   1

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   24 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 89.

34I

ficogedek sarl au

SPIRULINE PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SPIRULINE PARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : الط أق 

السفلي عم رة 325 مح2 رقم 5 

ر7 ض االسم عيلية 1 الشطر ب 

مكن س - 52222 مكن س املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.51783

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 29 م رس  املؤرخ في 

ذات  شركة   SPIRULINE PARA

ربسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم   122.222

عم رة  السفلي  الط أق  اإلجتم عي 

325 مح2 رقم 5 ر7 ض االسم عيلية 

1 الشطر ب مكن س - 52222 مكن س 

النش ط  النعدام  نتيجة  املغرب 

التج ري.

و عين:

و  الشواري  علي  السيد)ة) 

ش رع   1 ك ميلي    125 رقم  عنوانه)ا) 

مكن س   52222 الس دس  محمد 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

وفي الط أق   2222 م رس   29 أت ر7خ 

 5 رقم  مح2   325 عم رة  السفلي 

ب  الشطر   1 االسم عيلية  ر7 ض 

مكن س - 52222 مكن س املغرب.
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أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   24 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 92.

35I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

 STE DIGITALICIOUS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

ز نقة تو نس عم  رة 16 الشقة 2 

مكن  س ، 52222، مكن  س املغر ب

 STE DIGITALICIOUS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجز ئة دي  

ر املد ينة 165 الشقة ر قم 3 الط  أق 

1 ايت و الل مكن  س - 52222 مكن  

س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

55927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DIGITALICIOUS SARL AU

 PORTAIL : غرض الشركة أإيج ز

INTERNET

PROMOTION IMMOBILIÈRE

.IMPORT ET EXPORT

عنوان املقر االجتم عي : تجز ئة دي  

ر املد ينة 165 الشقة ر قم 3 الط  أق 

52222 مكن   1 ايت و الل مكن  س - 

س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد العطيو ني عبداالله : 522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عبداالله  ني  العطيو  السيد 

ن  را  نز  ا  أئر  رع  ش    84 عنوانه)ا) 

54375 ميد لت املغر ب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبداالله  ني  العطيو  السيد 

ن  را  نز  ا  أئر  رع  ش    84 عنوانه)ا) 

54375 ميد لت املغر ب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1338.

36I

SAMIG CONSULTING

ISRAE SHIPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIG CONSULTING

 Hay el baraka II Lot 765 Rue

 106 N° 3 Hay el baraka II Lot

 765 Rue 106 N° 3، 20250،

Casablanca املغرب

ISRAE SHIPPING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 13 

 RUE AHMED EL MAJJATI

 RES LES ALPES 1ER ETG N°8

CASABLANCA 20330 البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

528449

أمقت�شى عقد حر مؤرخ في 24 ين ير 

2222 تم إعداد الق نون األس �شي 

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISRAE  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

.SHIPPING

تور7د   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السفن 

استيراد وتصدير.

 13  : االجتم عي  املقر  عنوان 

 RUE AHMED EL MAJJATI

 RES LES ALPES 1ER ETG N°8

البير ء   CASABLANCA 22332

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : املني ني  الغفور  عبد  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املني ني  الغفور  عبد  السيد 

أن  أر7هي  احمد  زنقة   16 عنوانه)ا) 

اجدية انف  22122 البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

املني ني  الغفور  عبد  السيد 

أن  أر7هي  احمد  زنقة   16 عنوانه)ا) 

اجدية انف  22122 البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

ين ير 2222 تحت رقم 828287.

37I

إئتم نية أرامي

FENAS LTD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

إئتم نية أرامي

ش رع محمد الخ مس عم رة 

أنشليخة شقة رقم ٢ ، 43152، اأن 

جر7ر املغرب

FENAS LTD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة 4 

س شقة 123 تم رة املغرب - 12252 

تم رة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.132295

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تم تعيين   2222 م رس   21 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

NASRI Mohamed-Amine كمسير 

وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   24 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 643.

38I

HASSAN ANEJJAR

ANZAR FIELDS
مجموعة ذات النفع االقتص دي

تأسيس شركة

HASSAN ANEJJAR

 C M SUD HAY EL MANAR N

 19 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

ANZAR FIELDS مجموعة ذات 

النفع االقتص دي

وعنوان مقره  اإلجتم عي اق مة 

معط  هللا شقة 21 - 43152 اأن 

جر7ر املغرب

تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقتص دي
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رقم التقييد في السج2 التج ري : 

313

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في 28 
بأر27 2222 تم إعداد الق نون 

األس �شي ملجموعة ذات النفع 

االقتص دي أ ملميزات الت لية:

ذات  مجموعة   : الشركة  شك2 

النفع االقتص دي.

ANZAR FIELDS :تسمية الشركة 

أمختصر  االقتر ء  عند  متبوعة 

تسميته  

الزراعة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البيولوجية.

اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

اأن   43152  -  21 شقة  هللا  معط  

جر7ر املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

الشركة جر7ن فيرتوس : 12 حصة 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

الشركة شينونج اقغي : 12 حصة 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

حصة   12  : فونتيراقغي  الشركة 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

حصة   12  : الشركة كودجي دوغ 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

حصة   12  : الوب ن  دار  الشركة 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

 12  : الشركة نبي2 اكغي أرغنوغ 

حصة أقيمة 1.222 درهم للحصة .

حصة   12  : اكغي  ن ك  الشركة 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

الشركة اوشون دو شو : 12 حصة 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

حصة   12  : السيدة هند زعمون 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .
العزوزي  الزهراء  السيدة ف طمة 

درهم   1.222 أقيمة  حصة   12  :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الشركة جر7ن فيرتوس عنوانه)ا) 

بزرب ألكي ل اسك را جعيدات سيدي 

أوعثم ن الرح منة 43152 اأن جر7ر 

املغرب.

اقغي عنوانه)ا)  الشركة شينونج 

بزرب ألكي ل اسك را جعيدات سيدي 

أوعثم ن الرح منة 43152 اأن جر7ر 

املغرب.

عنوانه)ا)  فونتيراقغي  الشركة 

بزرب ألكي ل اسك را جعيدات سيدي 

أوعثم ن الرح منة 43152 اأن جر7ر 

املغرب.

عنوانه)ا)  دوغ  كودجي  الشركة 

بزرب ألكي ل اسك را جعيدات سيدي 

أوعثم ن الرح منة 43152 اأن جر7ر 

املغرب.

عنوانه)ا)  الوب ن  دار  الشركة 

بزرب ألكي ل اسك را جعيدات سيدي 

أوعثم ن الرح منة 43152 اأن جر7ر 

املغرب.

أرغنوغ  اكغي  نبي2  الشركة 

اسك را  ألكي ل  بزرب  عنوانه)ا) 

جعيدات سيدي أوعثم ن الرح منة 

43152 اأن جر7ر املغرب.

عنوانه)ا)  اكغي  ن ك  الشركة 

بزرب ألكي ل اسك را جعيدات سيدي 

أوعثم ن الرح منة 43152 اأن جر7ر 

املغرب.

الشركة اوشون دو شو عنوانه)ا) 

بزرب ألكي ل اسك را جعيدات سيدي 

أوعثم ن الرح منة 43152 اأن جر7ر 

املغرب.

عنوانه)ا)  زعمون  هند  السيدة 

 7 شقة  الفردوس  اق مة   12 قط ع 
 12222 الر7 ض  حي  االنن س  زنقة 

الرب ط املغرب.
العزوزي  الزهراء  السيدة ف طمة 

عنوانه)ا) حي الفرح رقم 477 43152 

اأن جر7ر املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة رب ب الن صري عنوانه)ا) 

 42222 اور7ر  ايت  الفن دق  حي 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  مجيدي  حمزة  السيد 
ش رع عالل   115 رقم   3 الرو7ر ت 

الف �شي 42222 مراكش املغرب
البهجة  الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الحسنى 1 رقم 484 

املح ميد 42222 مراكش املغرب
السيد حسن انج ر عنوانه)ا) ح م 
مراكش   42222  19 ج حي املن ر رقم 

املغرب
العزوزي  الزهراء  السيدة ف طمة 
عنوانه)ا) حي الفرح رقم 477 43152 

اأن جر7ر املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ أن جر7ر أت ر7خ 23 بأر27 

222

39I

MEDAFCO CONSULTING

 BOU›S SPA - بو س سبا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

MEDAFCO CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
 BOU›S SPA - أو س سب  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
موالي رشيد مسن نه قطعة 4395 
سفلي مح2 رقم 1 طنجة - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
125299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BOU’S :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

SPA - أو س سب  .
حم م   : أإيج ز  الشركة  غرض 
 ، تركي  وحم م  صحي  ومنتجع 
وعالج ت  الجم لية  الخدم ت 
بشك2  الشعر  تصفيف  التجمي2، 
مستحررات  وتسو7ق  أيع  و  ع م 

التجمي2.
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 4395 قطعة  مسن نه  رشيد  موالي 
 92222  - طنجة   1 سفلي مح2 رقم 

طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : أولحية  اكرام  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  أولحية  اكرام  السيدة 
تجزئة الخير 2 ط 2 رقم 66 - طنجة 

92222 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أولحية  اكرام  السيدة 
تجزئة الخير 2 ط 2 رقم 66 - طنجة 

92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   29 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 251762.
42I

NOVO CONSULTING

MASERUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOVO CONSULTING
 HAY SMARA RUE 5 IMM 104
 APT 5 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
MASERUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 26 ش رع 
مرس السلط ن الط أق األول شقة 
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3 - 22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

485635

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في 13 
ين ير 2221 تم إعداد الق نون 

األس �شي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MASERUP

-الترو7ج   : غرض الشركة أإيج ز 
العق ري

مق ول بعم ل متنوعة.

26 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

مرس السلط ن الط أق األول شقة 3 

- 22222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 332  : الف تحي  املصطفى  السيد 

حصة أقيمة 33.222 درهم للحصة .

 232  : الرر7ف  محمد  السيد 

حصة أقيمة 23.222 درهم للحصة .

222 حصة   : السيد يوسف نت ج 

أقيمة 22.222 درهم للحصة .

السيد عمر الرر7ف : 222 حصة 

أقيمة 22.222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الف تحي  املصطفى  السيد 

رح ل  التنمية سيدي  حي  عنوانه)ا) 

26175 أرشيد املغرب.

السيد محمد الرر7ف عنوانه)ا) 

 23 مج س عم رة   2 الشرف  تجزئة 

الدار   22222 الأللفة   31 الشقة 

البير ء املغرب.

السيد يوسف نت ج عنوانه)ا) حي 

26175 أرشيد  التنمية سيدي رح ل 

املغرب.

عنوانه)ا)  الرر7ف  عمر  السيد 
93 تجزئة البشرى حي التنمية سيدي 

رح ل 26175 أرشيد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الف تحي  املصطفى  السيد 
رح ل  التنمية سيدي  حي  عنوانه)ا) 

26175 أرشيد املغرب
السيد محمد الرر7ف عنوانه)ا) 
 23 مج س عم رة   2 الشرف  تجزئة 
الدار   22222 الأللفة   31 الشقة 

البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

ين ير 2221 تحت رقم 761327.

41I

ACCOUNTANT FIDUS

HJH GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOUNTANT FIDUS
 Rue de Bapaume, Etage ,21
 6, N°31, Quartier de la gare,
 Casablanca ، 20520، Ville

املغرب
HJH GROUP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 7 

زنقة النح س النحوي املع ر7ف الدار 
البير ء - 22332 الدار البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
538415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HJH  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. GROUP

غرض الشركة أإيج ز : مح2 لبيع 

املأكوالت .

 7 مح2   : عنوان املقر االجتم عي 

زنقة النح س النحوي املع ر7ف الدار 

البير ء  الدار   22332  - البير ء 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : خودي  حمزة  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  خودي  حمزة  السيد 

شقة   1 زنقة محمد الحديقي ط   1

البير ء  الدار   22332 املع ر7ف   3

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خودي  حمزة  السيد 

شقة   1 ط  الحديقي  محمد  زنقة 

البير ء  الدار   22332 املع ر7ف   3

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 32 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819428.

42I

STE FIDMEK

NADA CLENING
إعالن متعدد القرارات

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

NADA CLENING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: رقم 62 

حي الزهوة زنقة رقم 8 مكن س - 

52222 مكن س اململكة املغربية.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

51361

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 27 بكتوبر 2221 تم اتخ ذ 

القرارات الت لية : 

حصص:  -1تفو7ت  رقم  قرار 

-1أت ر7خ  م يلي:  على  ينص  الذي 

07/10/2021 تم تفو7ت 522 حصة 

من طرف السيدة ندى العط وي الى 

السيد حمزة الراكب 

-2تغيير الشك2 الق نوني  قرار رقم 

م يلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

للشركة  الق نوني  الشك2  -2تغيير 

محدودة  مسؤولية  دات  شركة  من 

الى شركة دات  دات الشر7ك وحيد 

مسؤولية محدودة 

اض في:  مسير  -3تعيين  رقم  قرار 

-3تعيين  م يلي:  على  ينص  الذي 

اض في  الراكب كمسير  السيد حمزة 

لشركة ندى كلينينغ

تعدي2  و  -4تحيين  رقم  قرار 

م يلي:  على  ينص  الذي   : الفصول 

تغيير  تم  املتخدة  للقرارت  -4نتيجة 

الفصول من الق نون االس �شي

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

الشك2 الق نوني للشركة

أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

حصص الشركة

أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

راسم ل الشركة

على  ينص  الذي   :15 رقم  أند 

م يلي: تسيير الشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر   15 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 5425.

43I
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TARGET PARTNERS

VILLA AMRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARGET PARTNERS
 BD ANFA N° 73 ANG 1 RUE
 CLOS DE PROVENCE ETG
 3 APT CA 306 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

VILLA AMRI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 
أحر الصين ، فيال بوليمب C ، عين 
الدي ب - 22182 الدار البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539417
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 VILLA  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

.AMRI
غرض الشركة أإيج ز : - استغالل 
أيع  مح2  و  ش ي،  ق عة  و  مقهى، 
وخدمة  وبيع  تور7د   - ؛  املثلج ت 
نقله  بو  املوقع  في  والشراب  الطع م 
األنشطة  وتشغي2  تطو7ر  بعيًدا. 
وسيلة  أأي   ، املط عم  مج ل  في 
وخدمة  السريعة  الوجب ت   - ك نت. 
العم2  ووجب ت  للمن زل  التوصي2 
و  إدارة  الشركة  داخ2  والتمو7ن 
واملتنقلة.  الث أتة  املط عم  استغالل 
واالحتف الت  املن سب ت  تنظيم   -
وحفالت الزف ف وحفالت االستقب ل 
والكوكتيالت وخدمة تقديم الطع م 
والتمو7ن والتدر7ب و خدمة املقصف 
...- مشغ2 مواقع التج رة اإللكترونية 
 ، اإلنترنت  مواقع  وتشغي2  )نشر 
نشر  مبيع ت التجزئة عبر اإلنترنت، 

املحتوى اإللكتروني ...)

أجميع  امل ل  ربس  في  املش ركة 

الوس ئ2 وفي جميع بنواع األعم ل بو 

استيراد و تصدير جميع   - الشرك ت. 

بنواع السلع بو املنتج ت بو البر ئع 

بو الحلول بو الخدم ت ؛ - وبشك2 ع م 

، جميع املع مالت التج ر7ة واملنقولة 

تكون  قد  التي  وامل لية  والعق ر7ة 

مرتبطة بشك2 مب شر بو غير مب شر 

من  بو  بعاله  املذكورة  أ ألنشطة 

املحتم2 بن تعزز تحقيقه  وتطو7ره ..

عنوان املقر االجتم عي : زنقة أحر 

الصين ، فيال بوليمب C ، عين الدي ب 

- 22182 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : اربيب  الدين  نور  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد عبد املجيد أوزغ ر 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد نور الدين اربيب عنوانه)ا) 

كلي�شي   92112 م رتر  زنقة   144

فرنس .

أوزغ ر  املجيد  عبد  السيد 

92 رقم  عنوانه)ا) حي النسيم عم رة 

144 22522 الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

أوزغ ر  املجيد  عبد  السيد 

92 رقم  عنوانه)ا) حي النسيم عم رة 

144 22522 الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822556.

44I

TARGET PARTNERS

FODOOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

TARGET PARTNERS

 BD ANFA N° 73 ANG 1 RUE

 CLOS DE PROVENCE ETG

 3 APT CA 306 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FODOOL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 75 ش رع 

بنف ، زاو7ة زنقة كلو دو أروف نس 

الط أق 9، شقة رقم ب 128 - 

22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.FODOOL

أواأة   •  : أإيج ز  الشركة  غرض 

شبكة  على  موقع  إدارة  اإلنترنت: 

ونشر  للتكو7ن  مخصص  اإلنترنت 

املحتوى.• التوجيه املنهي والشخ�شي.• 

التكو7ن عن   • التج رة اإللكترونية؛ 

بعد و حرور7 . • تنظيم األحداث. • 

تأجير بم كن للتكو7ن واالجتم ع ت. • 

خدم ت الدع ية والتسو7ق. • تنظيم 

القواف2 )إنس نية ، توجيهية ، إلخ). • 

مع لجة البي ن ت و االق مة واألنشطة 

ذات الصلة.

الو7ب  مواقع  وتشغي2  إنش ء   •
البيع   ، )نشر وتشغي2 مواقع الو7ب 
أ لتجزئة عبر اإلنترنت ، نشر املحتوى 
 ، التكو7ن عبر اإلنترنت   ، اإللكتروني 

إلخ) 
واالتج ر  البيع  و  الشراء   •
والتسو7ق  والتمثي2  والسمسرة 
والتوزيع لجميع األشي ء واملنتج ت و 
التج ر7ة  الخدم ت   • والسلع.  املواد 
أجميع بنواعه : وكي2 أ لعمولة، مزود 
بعم ل، إلخ ؛ • خدم ت االستش رة و 

املرافقة.
أجميع  امل ل  ربس  في  املش ركة   •
الوس ئ2 وفي جميع بنواع األعم ل بو 

الشرك ت.
بنواع  جميع  وتصدير  استيراد   •
بو  البر ئع  بو  املنتج ت  بو  السلع 
وبشك2 بعم   • الحلول بو الخدم ت. 
، جميع املع مالت التج ر7ة واملنقولة 
تكون  قد  التي  وامل لية  والعق ر7ة 
مرتبطة بشك2 مب شر بو غير مب شر 
أ ألنشطة املذكورة بعاله بو التي من 
املحتم2 بن تعزز تنفيذه  وتطو7ره ..
75 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
أروف نس  دو  كلو  زنقة  زاو7ة  بنف ، 
 -  128 ب  رقم  شقة   ،9 الط أق 

22222 الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : علوي  شر7في  بنيس  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
علوي  شر7في  بنيس  السيد 
عنوانه)ا) تحزىة املنظر الجمي2 رقم 
الدار   22282 معروف  سيدي   132

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  شر7في  سعد  السيد 
عنوانه)ا) تحزىة املنظر الجمي2 رقم 
الدار   22282 معروف  سيدي   132

البير ء املغرب
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أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822554.
45I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

إفنت بروسبرتي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC

إفنت أروسبرتي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 13 ش رع 
بحمد املج تي إق مة األلب الط أق 

1 رقم 8 املع ر7ف البير ء - 22222 
الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
538983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إفنت   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

أروسبرتي.
تنظيم   : أإيج ز  الشركة  غرض 
بي حدث ع م بو خ ص بو تجميعي 
املوسيقية  والحفالت  العروض  مث2 
والندوات  واملؤتمرات  والحفالت 
واألمسي ت  واملؤتمرات  واملؤتمرات 
ذات الط بع الخ ص وحفالت الزف ف 

واملهرج ن ت.
13 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
 1 بحمد املج تي إق مة األلب الط أق 

 22222  - البير ء  املع ر7ف   8 رقم 
الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : الوراق  فتيحة  السيدة 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة فتيحة الوراق عنوانه)ا) 
عم رة   39 منطقة  مراكش  بأواب 
175 رقم 23 مراكش 42222 مراكش 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فتيحة الوراق عنوانه)ا) 
عم رة   39 منطقة  مراكش  بأواب 
175 رقم 23 مراكش 42222 مراكش 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 812927.
46I

ste al moustakbal conseil

GN CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
GN CLEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 32 

زنقة 228 عين ق دوس حي املصلى - 
32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
72141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GN  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.CLEAN
األشغ ل   : غرض الشركة أإيج ز 

الع مة ; التداول ;اعم ل النظ فة.
 32 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 
 - عين ق دوس حي املصلى   228 زنقة 

32222 ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : العمراني  ايوب  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  العمراني  ايوب  السيد 
41 سكتور 21 تجزءة 24 هكت ر تم رة 

12222 تم رة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  العمراني  ايوب  السيد 
41 سكتور 21 تجزءة 24 هكت ر تم رة 

12222 تم رة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1853.

47I

Up Network Maroc SARL

UP NETWORK MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Up Network Maroc SARL
 HAY AGHRASS AV OUED AL

 FOURAT NR. 36 ETA 1 APP 3 ،
93150، Martil Maroc

Up Network Maroc شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 
االغراس ش رع واد الفرات رقم 36 
ط 1 شقة 1 - 93152 مرتي2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

31243

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Up  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.Network Maroc

تطو7ر   : أإيج ز  الشركة  غرض 

تكنولوجي  املعلوم ت.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

االغراس ش رع واد الفرات رقم 36 ط 

1 شقة 1 - 93152 مرتي2 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 878  : السيد محمد آمين لحي لة 

حصة أقيمة 87.822 درهم للحصة .

 122  : االدري�شي  كوثر  السيدة 

حصة أقيمة 12.222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

لحي لة  آمين  محمد  السيد 

واد  ش رع  االغراس  حي  عنوانه)ا) 

الفرات رقم 36 ط 1 شقة 1 93152 

مرتي2 املغرب.

السيدة كوثر االدري�شي عنوانه)ا) 

حي بحر7ق الواد امل لح 93152 مرتي2 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كوثر االدري�شي عنوانه)ا) 

حي بحر7ق الواد امل لح 93152 مرتي2 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   18 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 853.

48I
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FNMCOMPTA

TRANS CAPRIS
إعالن متعدد القرارات

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
TRANS CAPRIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 
الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: 21 ش رع 
اأن مرح2 , إق مة السع دة الط أق 
2 رقم 5 - طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.123625

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   32 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
 1222 سعيد  هند  السيدة  تفو7ت 
 1222 بص2  من  اجتم عية  حصة 
اأن  يونس  السيد  لف ئدة  حصة 
ق سم و نتيجة لدالك يصبح السيد 
الوحيد  امل لك  ق سم  اأن  يونس 

لجميح الحصص اإلجتم عية
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
م يلي: السيد يونس اأن ق سم يصبح 

املسؤول الوحيد في الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
الذي ينص على م يلي: تحيين النظ م 

األس �شي
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 
السيد يونس اأن ق سم امل لك لربس 

م ل الشركة قدره 122222 درهم
أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
امل لك  ق سم  اأن  يونس  السيد 
قدره   الحصص  لجميع  الوحيد 

1222 حصة 
على  ينص  الذي   :15 رقم  أند 
م يلي: السيد يونس اأن ق سم يصبح 

املسؤول الوحيد في الشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3117.

49I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE ISMALIA BOIS

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE ISMALIA BOIS

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : رقم 

26 أ ب سيب  أ ب جديد مكن س - 

52212 مكن س املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.23817

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر   2221 يوليوز   29 في  املؤرخ 

 SOCIETE ISMALIA BOIS ح2 

ذات  شركة   TRAVAUX DIVERS

ربسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم   122.222

أ ب  سيب   أ ب   26 رقم  اإلجتم عي 

مكن س   52212  - مكن س  جديد 

املغرب نتيجة لج ئحة كرون .

و عين:
السيد)ة) ر�شى االمين و عنوانه)ا) 

 rue sherbrook 8300 est appt

 301 monterial h1n1c1 qc8300

)ة)  كمصفي  كندا  منتري ل   52212

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

رقم  وفي   2221 يوليوز   29 أت ر7خ 

 - أ ب سيب  أ ب جديد مكن س   26

52212 مكن س املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 297.
52I

FIECO SARL

VALAUCHIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

FIECO SARL
 RUE AL KASSAR MAARIF 14

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

VALAUCHIM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 

لدارالبير ء زنقة وق ت أ دي رقم 5 
- ****** الدارالبير ء املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.122229
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
2222 تقرر ح2  17 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد VALAUCHIM مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
لدارالبير ء  اإلجتم عي  مقره  
 ******  -  5 رقم  أ دي  وق ت  زنقة 
لم   : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبير ء 
يكن للشركة بي نش ط منذ بكثر من 

12 سنوات.
ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الدارالبير ء زنقة وق ت أ دي رقم 5 

- **** الدارالبير ء املغرب. 
و عين:

اوليفراس  ن رسيسو  السيد)ة) 
ش رع أ نوراميك   3 أولو و عنوانه)ا) 
البير ء  ك ليفورني   بلين  إق مة  ب3 
***** الدارالبير ء املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ أرة و مح2 تبليغ العقود و الوث ئق 
الدارالبير ء   : أ لتصفية  املتعلقة 

زنقة وق ت أ دي رقم 5.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822642.
51I

FLASH ECONOMIE

UM6SS VENTURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

UM6SS VENTURES
شركة األسهم املبسطة ذات الشر7ك 

الوحيد 
أربسم ل: عشرة ماليين 
)10،000،000) درهم

مقره  اإلجتم عي :ش رع محمد 
الطيب الن صري جم عة حي الحسني 

- 82423 الدار البير ء
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

536175
في  مؤرخ  عرفي  عقد  :أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21
املبسطة  األسهم  لشركة  األس �شي 
أ ملميزات  الوحيد  الشر7ك  ذات 

الت لية
UM6SS VENTURES:تسمية 

الشركة
األسهم  شركة   : الشركة  شك2 

املبسطة ذات الشر7ك الوحيد
-إلنش ء   : أإيج ز  الشركة  غرض 
بو  عليه   الحصول  بو  املص لح 
االحتف ظ به  )أأي شك2 من األشك ل 
و على وجه الخصوص عن طر7ق   ،
االكتت ب بو االستحواذ على بي بوراق 
بو  بسهم  بو  للتحو27  ق ألة  م لية 
بخرى) في جميع الشرك ت التج ر7ة بو 
املدنية بو في بي نوع آخر من الكي ن ت 
تم  ق نونية)  أدون شخصية  بو  )مع 
أأي   ، تشكيله   سيتم  بو  تشكيله  
يس هم غرضه    ، شك2 من األشك ل 
املؤس�شي ، بشك2 مب شر بو FCK غير 
ملؤسسة  امله م  تحقيق  في   ، مب شر 
حدده   كم   ز7د  أن  خليفة  الشيخ 
الق نون رقم 27-12 تم تعديله يش ر 
أ سم  بعد  فيم   املذكورة  امله م  إلى 

»املهم ت الق نونية لفر7ق
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بو  أيع ك2  بو  بو تجر7د  الستثم ر 

جزء من بي من الشرك ت املش ر إليه  

بعاله ؛-

بو  خدم ت  تقديم  بي  لتقديم 
استش رات بو دراس ت )على املستوى 

اإلداري مح سبًي  بو فنًي  بو تج ر7ً  بو 

م لًي  بو غير ذلك) لص لح بي شركة في 

بشك2 مب شر   ، التي تمتلك الشركة 

 FCK ،وفًق -  حصة   ، بو غير مب شر 

للمه م الق نونية لـ

من تكو7نه   سنة اأتداء   99 املدة: 

النه ئي.

محمد  ش رع   : االجتم عي  املقر 

الطيب النصيري جم عة حي الحسني 

- 82423 الدار البير ء
)عشرة   12.222.222 امل ل:  ربس 

 12.222 إلى  مقسمة  درهم  ماليين) 

اسمية  أقيمة  سهم  آالف)  )عشرة 

 ، للواحدة  درهم  )بلف)   1222

مدفوعة أ لك م2.

الشر7ك الوحيد: مؤسسة الشيخ 

مؤسسة  املغرب  ز7د  أن  خليفة 

مؤرخة  عمومية  منفعة  ربحية  غير 

املؤرخ في   123-27-21 أ لظهير عدد 
 (2227 يوليوز   24(  1428 رجب   8

أإصدار ق نون 
املعدلة  )أصيغته   12-27 رقم 

واملتممة ، املش ر إليه فيم  بعد أ سم 

»ق نون FCK» ، الذي يكون له مكتب 

مسج2 مكتب في ش رع محمد الطيب 

الحسني  الحي  جم عة   ، الن صري 

 ، 82423

أواسطة  ممثلة   ، البير ء  الدار 

السيد شكيب نج ري.

الوحيد  املس هم  يقرر  الرئيس: 

تعيين بول رئيس للشركة لفترة غير 

محدودة: مؤسسة الشيخ خليفة أن 
وهي منظمة غير ربحية   ، ز7د املغرب 

منفعة عمومية مؤرخة أظهير ظهير 
عدد 21-27-123 مؤرخ في 8 رجب 

أإصدار   .(2227 يوليوز   24(  1428

الق نون رقم 27-12 )أصيغته املعدلة 

في  و7قع مكتبه املسج2   ، واملتممة) 

ش رع محمد الطيب الن صري ،

 ،  82423 الحسني  الحي  جم عة 
الدار البير ء 

املس هم  يقرر   : الع م  املدير 
ملدة  ع م  مدير  بول  تعيين  الوحيد 
غير محدودة: السيد خ لد أنسعيد ، 
دجنبر   27 مواليد   ، مغربي الجنسية 
اوه   2 في  الق طن   ، أ لرب ط   1981

فوبورك انف  ، 
الط أق 5، شقة 522 ،ل اوا الدار 
الهو7ة  أط قة  ،الح م2  البير ء 

A677824 الوطنية رقم
تعيينه  تم   : الحس أ ت  مراقبي 
كمدقق ق نوني للسنة امل لية األولى: 
ذات  شركة   ،  PFK-MOROCCO
في  مقره   يقع   ، محدودة  مسؤولية 
زاو7ة ش رع عبد املؤمن وش رع ج لي ن 
الط أق 6 . 22122 الدار البير ء-
املغرب ، املسجلة في السج2 التج ري 
 53291 رقم  تحت  البير ء  للدار 

و7مثله السيد عبد اللطيف زرق2
وتوزيع  االحتي طي ت  تكو7ن 
امل لية  السنة  من  الدخ2  األرب ح: 
بعد حسم مص ر7ف الفترة ، وجميع 
غير  املخصص ت  وجميع  اإلهالك ت 
ص في  تشك2  ع م  بشك2  املحددة 

الدخ2 للسنة امل لية.
 ، إيج أية  نتيجة  وجود  ح لة  في 
 ، بق2   ، ينتج عن ص في الربح أ لت لي 
، ص في الخس ئر  حيثم  ينطبق ذلك 
،خ ضعة لخصم  السنوات الس أقة 
املخصصة   (5٪( أ مل ئة  خمسة 
لم  ؛  الق نوني  االحتي طي  لصندوق 
يعد هذا الخصم إلزامًي  عندم  يكون 

مبلغ 
هذه  ؛  الق نوني  االحتي طي 
إلزامية  كونه   عن  تتوقف  الرر7بة 
االحتي طي  مبلغ  يتج وز  عندم  

الق نوني ُعشر ربس امل ل.
للتوزيع  الق أ2  الربح  يتكون 
ن قًص   امل لية  السنة  ربح  ص في  من 
الخس ئر الس أقة و املب لغ املوضوعة 
وزادته   للق نون   

ً
تطبيق  ك حتي طي 

األرب ح املرحلة من السنوات الس أقة.
املس هم  يقوم   ، الربح  هذا  من 
الوحيد بعد ذلك أخصم املب لغ التي 
يراه  من سبة لتخصيصه  لـمنح بي 

بموال احتي طية اختي ر7ة ع دية بو 
غير ع دية ، بو تأجيله  الجديد.

م  لم يقرر املس هم الوحيد خالف 
إن   ، يتم تخصيص الرصيد   ، ذلك 
شك2  في  الوحيد  للمس هم   ، وجد 

برب ح.
 14 أت ر7خ  الشركة  تسجي2  تم 
التج ري  السج2  في   2222 م رس 

للدار البير ء تحت رقم 536175
52I

FLASH ECONOMIE

SARAGAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SARAGAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 19 
العرائ�شي 4 و 5 البس تين - 52222 

مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
55859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. SARAGAL
نج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 
املق وم  والفوالذ  والخشب  األملنيوم 
للصدب. بعم ل التخطيط والديكور..

 19 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 
 52222  - البس تين   5 و   4 العرائ�شي 

مكن س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   922  : السيد عمر شواكي 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  شواكي  عمر  السيد 

رقم   5 و   4 العرائ�شي  تجزئة 

19البس تين 52222 مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شواكي  عمر  السيد 

رقم   5 و   4 العرائ�شي  تجزئة 

19البس تين 52222 مكن س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   29 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1238.

53I

FLASH ECONOMIE

DOLCE PATATA 
إعالن متعدد القرارات

 DOLCE PATATA

شركة ذات مسؤولية محدودة

ربسم له :122222 درهم

مقره  االجتم عي:22 ش رع عالل 

أن عبد هللا إق مة ي سمين الط أق 

األر�شي مح2 رقم 2 -طنجة

رقم التقييد في السج2 

التج ري:63931

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

قرر   2221 نونبر   24 أت ر7خ  املؤرخ 

الشرك ء م  يلي :

للشركة  جديد  مسير  -تعيين 

مك ن   Robert MOUCHE السيد 

السيد بمير موالي رشيد

-تفو7ت السيد بمير موالي رشيد 

 1222 و السيد فيص2 موالي رشيد 

 Robert للسيد  اجتم عية  حصة 

.MOUCHE
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الشرك ء  أرغبة  اإلح طة  بعد 

والسيد  رشيد  موالي  بمير  السيد 

فيص2 موالي رشيد في تحو27 جميع 

األسهم اململوكة لهم  في الشركة 

بي بلف )1،000) حصة إلى:

 Robert MOUCHE السيد 

مواليد   ، الجنسية  فرن�شي 

سفر  جواز  ح م2   ،  06/09/1971

رقم 12DH57444 ، مقيم في

 35ST-CHRISTOPHE 44332

VALLET - فرنس 

 Robert يقرر املوافقة على السيد

MOUCHE كشر7ك جديد من ت ر7خ 

في  األصلي  التحو27  سند  تقديم 

املكتب املسج2 للشركة

-بعد استق لة السيد محمد لودي 

تعيين  تقرر   ، اإلدار7ة  واليته  من 

السيد   ،  4/11/2021 من  اعتب ًرا 

Robert MOUCHE مسيرا

مواليد   ، الجنسية  فرن�شي 

سفر  جواز  ح م2   ،  06/09/1971

رقم 12DH57444 ، مقيم في

 35ST-CHRISTOPHE 44332

VALLET - فرنس 

إلى  للشركة  بس �شي  نظ م  -تبني 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد 

للحصص:  الجديد  التقسيم 

Robert MOUCHE السيد

1222 حصة

املجموع 1222 حصة

نظ م  تبني  تم  الفصول  تعدي2 

بس �شي جديد من 32 م دة ودخ2 حيز 

التنفيذ اعتب ًرا من 04/11/2021.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

13دجنبر  أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 248897

54I

FIDACOGE

 SOCIÉTÉ HASSAN BEN
 BOUILLA ARCHITECTURE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDACOGE
عم رة متصلي 6 ش رع عالل الف �شي 

طر7ق الدار البير ء الط أق رقم 
5 شقة رقم 32 مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب
 SOCIÉTÉ HASSAN BEN

 BOUILLA ARCHITECTURE SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة 
متصلي 7 عين حميدة 2ـ7ـ2 ش رع 

عالل الف �شي رقم 7 مكرر مراكش - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 SOCIÉTÉ HASSAN BEN  :
 BOUILLA ARCHITECTURE SARL

.AU
هندسة   : أإيج ز  الشركة  غرض 
الداخلية  العم رة  معم ر7ة, 
املدن,  تخطيط   , والتخطيط 

التصميم.
عم رة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع  2ـ7ـ2  حميدة  عين   7 متصلي 
 - 7 مكرر مراكش  عالل الف �شي رقم 

42222 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : أنو7لة  حسن  السيد 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  أنو7لة  حسن  السيد 
تجزئة صوفي  الوردة رقم 271 ت ركة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أنو7لة  حسن  السيد 
تجزئة صوفي  الوردة رقم 271 ت ركة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   21 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134448.
55I

FLASH ECONOMIE

Polyclinique Atlas Anfa
إعالن متعدد القرارات

Polyclinique Atlas Anfa
شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسم له  :11.222.222 درهم

مقره  االجتم عي :27 زنقة ج ن 
جوريس-حي كوتيي-الدار البير ء
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

425625
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
قرر م    2221 يونيو   4 املؤرخ أت ر7خ 

يلي :
ردحي  الدين  نور  السيد  تفو7ت 
شركة  إلى  اجتم عية  حصة   8.822
 Oncology & Diagnostic du

Maroc
استق لة السيد نور الدين ردحي 

كمسير للشركة
السعدي  محمد  السيد  تعيين 

املنجرة كمسير جديد للشركة
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

يوليوز 2221 تحت رقم 787442.
56I

SOCIETE FIDAV SARL

ZARABIS
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عم رة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 52222، مكن س 
املغرب

ZARABIS »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: الط أق 
االول حي السالم 3 رقم 193 - - 

تيفلت املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.28629

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤرخ في 26 بكتوبر 2221 تم اتخ ذ 

القرارات الت لية : 
حصص:  تفو7ت   1 رقم  قرار 
حصة   522 م يلي:  على  ينص  الذي 
حدد  أثمن  ايوسف  محمد  للسيد 
درهم لص لح السيدة   52222.22 في 
لبط قة  الح ملة  لعشير  حبيبة 
 .XA34962 رقم  الوطنية  التعر7ف 
أ لت لي الربسم ل االجتم عي للشركة 
موزع  درهم   122222.22 في  حدد 
السيدة حبيبة   -  : على الشك2 الت لي 
الواحدة  قيمة  حصة   1222 لعشير 

122 درهم.
الشركة:  مسير  تغيير   2 رقم  قرار 
الذي ينص على م يلي: استق لة املسير 
محمد ايوسف و تعيين حبيبة لعشير 

كمسيرة وحيدة للشركة
الذي  تغيير اإلمر ء:   3 قرار رقم 
حبيبة  اإلمر ء  م يلي:  على  ينص 

لعشير
تغيير الشك2 الق نوني   4 قرار رقم 
للشركة: الذي ينص على م يلي: تغيير 
 STE من  للشركة  الق نوني  الشك2 
 STE ZARABIS إلى   ZARABIS SARL

 SARL AU
تغيير نش ط الشركة   5 قرار رقم 
الذي ينص على  أ ظ فة أيع وشراء: 
م يلي: مشت2 - استيراد و تصدير - أيع 
أيع   - الشجيرات  و  النب ت ت  وشراء 

وشراء - حفر االأ ر.
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وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
نش ط الشركة

أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 
مس هم ت

على  ينص  الذي   :16 رقم  أند 
م يلي: التسيير و االمر ء

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  أ لخميس ت  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 151.

57I

مستأمنة القصبة كونط 

SOCIETE MALAKOTH.
TRAV-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مستأمنة القصبة كونط 
الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 
ت دلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 
قصبة ت دلة الحي االداري الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبة ت دلة، 23522، قصبة 
ت دلة املغرب

SOCIETE MALAKOTH.TRAV-
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

الراشدية ألوك 2 رقم 2 قصبة ت دلة 
- 23352 قصبة ت دلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
2171

في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
SOCIETE MALAKOTH.TRAV-

.SARL

غرض الشركة أإيج ز : -بعم ل بو 
تشييد متنوعة

-تج رة
-نق2 البر ئع.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الراشدية ألوك 2 رقم 2 قصبة ت دلة 

- 23352 قصبة ت دلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : الهين ني  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : ايموكني  ي سين  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  الهين ني  السيد سعيد 
ت دلة  قصبة   23352 ت دلة  قصبة 

املغرب.
السيد ي سين ايموكني عنوانه)ا) 

أني مالل 23222 أني مالل املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الهين ني  السيد سعيد 
ت دلة  قصبة   23352 ت دلة  قصبة 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 أت ر7خ  ت دلة  أقصبة  االأتدائية 

م رس 2222 تحت رقم 61.

58I

FLASH ECONOMIE

FROZEN BERRY
إعالن متعدد القرارات

 FROZEN BERRY
شركة ذات مسؤولية محدودة

ربسم له :122222 درهم
مقره  االجتم عي:أ ب املريق مح2 

رقم 24 مجموعة ب-املريق
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

26227
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
قرر   2221 نونبر   24 أت ر7خ  املؤرخ 

الشرك ء م  يلي :

للشركة  جديد  مسير  -تعيين 
مك ن   Robert MOUCHE السيد 

السيد محمد لودي
-تفو7ت السيد بمير موالي رشيد 
 1222 و السيد فيص2 موالي رشيد 
 Robert للسيد  اجتم عية  حصة 

MOUCHE
الشرك ء  أرغبة  اإلح طة  بعد 
والسيد  رشيد  موالي  بمير  السيد 
فيص2 موالي رشيد في تحو27 جميع 

األسهم اململوكة لهم  في الشركة 
بي بلف )1،000) حصة إلى:

 Robert MOUCHE السيد 
مواليد   ، الجنسية  فرن�شي 
سفر  جواز  ح م2   ،  06/09/1971

رقم 12DH57444 ، مقيم في
 35ST-CHRISTOPHE 44332

VALLET - فرنس 
 Robert يقرر املوافقة على السيد
MOUCHE كشر7ك جديد من ت ر7خ 
في  األصلي  التحو27  سند  تقديم 

املكتب املسج2 للشركة
-بعد استق لة السيد محمد لودي 
تعيين  تقرر   ، اإلدار7ة  واليته  من 
السيد   ،  4/11/2021 من  اعتب ًرا 

Robert MOUCHE مسيرا
مواليد   ، الجنسية  فرن�شي 
سفر  جواز  ح م2   ،  06/09/1971

رقم 12DH57444 ، مقيم في
 35ST-CHRISTOPHE 44332

VALLET - فرنس 
إلى  للشركة  بس �شي  نظ م  -تبني 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد 
التقسيم الجديد للحصص:
 Robert MOUCHE السيد

1222 حصة
املجموع 1222 حصة

نظ م  تبني  تم  الفصول  تعدي2 
بس �شي جديد من 32 م دة ودخ2 حيز 

التنفيذ اعتب ًرا من 04/11/2021.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر   16 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2221 تحت رقم 7468

59I

SOCIETE FIDAV SARL

ZARABIS
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عم رة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 52222، مكن س 
املغرب

ZARABIS »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: الط أق 
االول حي السالم 3 رقم 193 - - 

تيفلت املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.28629

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 فبراير   25 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
حصص:  تفو7ت   1 رقم  قرار 
حصة   522 م يلي:  على  ينص  الذي 
للسيدة حبيبة لعشير أثمن حدد في 
السيدة  لص لح  درهم   52222.22
خليد فهد الح م2 لبط قة التعر7ف 
أ لت لي   .I228858 رقم  الوطنية 
الربسم ل االجتم عي للشركة حدد في 
122222.22 درهم موزع على الشك2 
 522 السيدة حبيبة لعشير   -  : الت لي 
 - درهم.   122 الواحدة  قيمة  حصة 
حصة قيمة   522 السيد خليد فهد 

الواحدة 122 درهم.
تغيير الشك2 الق نوني   2 قرار رقم 
م يلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 
من  للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 
 STE إلى   STE ZARABIS SARL AU

ZARABIS SARL
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

الشك2 الق نوني للشركة 
أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

مس هم ت
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  أ لخميس ت  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 151.

62I
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CABINET BENISSA

HANAYAMA PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

HANAYAMA PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي 127 ش رع 

ح فظ اأن عبد الب ر اق مة االندلس 

الظ أق الث لث رقم 15 - 92222 

طنجة املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.93615

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 17 م رس  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ربسم له   مبلغ   HANAYAMA PRO

مقره   وعنوان  درهم   122.222

اإلجتم عي 127 ش رع ح فظ اأن عبد 

الث لث  الظ أق  اق مة االندلس  الب ر 

املغرب  طنجة   92222  -  15 رقم 

نتيجة ل : توقف نش ط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 127 ش رع 

ح فظ اأن عبد الب ر اق مة االندلس 

 92222  -  15 رقم  الث لث  الظ أق 

طنجة املغرب. 

و عين:
الصحراوي  هن ء   السيد)ة) 

اأن  ح فظ  ش رع   127 عنوانه)ا)  و 

الظ أق  االندلس  اق مة  الب ر  عبد 

الث لث رقم 15 92222 طنجة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ أرة و مح2 تبليغ العقود والوث ئق 

املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   29 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2877.
61I

CABINET BENISSA

MIJOURMIDO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
MIJOURMIDO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي 127 ش رع 
ح فظ اأن عبد الب ر اق مة االندلس 

الظ أق الث لث رقم 15 - 92222 
طنجة املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.92725
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 بأر27   11 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MIJOURMIDO الوحيد  الشر7ك 
درهم   122.222 ربسم له   مبلغ 
127 ش رع  وعنوان مقره  اإلجتم عي 
ح فظ اأن عبد الب ر اق مة االندلس 
 92222  -  15 رقم  الث لث  الظ أق 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

نش ط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 127 ش رع 
ح فظ اأن عبد الب ر اق مة االندلس 
 92222  -  15 رقم  الث لث  الظ أق 

طنجة املغرب. 
و عين:

حميدوش  ع دل  السيد)ة) 
اأن  ح فظ  ش رع   127 وعنوانه)ا) 
الظ أق  االندلس  اق مة  الب ر  عبد 
الث لث رقم 15 92222 طنجة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ أرة و مح2 تبليغ العقود والوث ئق 

املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   29 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2876.

62I

NADOFISC SARL

HK & BK
إعالن متعدد القرارات

NADOFISC SARL

ش رع 3 م رس زنقة قرطبة عم رة 

7 شقة رقم 2 الن ضور ، 62222، 

الن ضور املغرب

HK & BK »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: حي 

إكون ف الن ظور - 62222 الن ظور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.19393

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   31 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

للشركة  التج ري  النش ط  تمديد 

أإض فة النش ط الت لي: النق2 الوطني 

والدولي للبر ئع لحس ب الغير

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تحيين النظ م األس �شي للشركة 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

تمديد النش ط التج ري للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 519.

63I

TY CONSULTING

SPACIA NEUVOS HOTELES
شركة التوصية أ ألسهم 

توسيع نش ط الشركة 

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

 SPACIA NEUVOS HOTELES

شركة التوصية أ ألسهم 

 Inn وعنوان مقره  االجتم عي ڭ ردن

، س حة مغرب العرب ، S/N، مدار 

محطة فيروڨيير - 92222 طنجة 

املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.47145

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 فبراير   22 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

املتعلقة  األنشطة  تشغي2 جميع 

أم    ، أ لفن دق واملط عم والسي حة 

أ إلق مة  املتعلقة  األنشطة  ذلك  في 

أمي ه  والعالج  والندوات  واملؤتمرات 

البحر والحم م ت الحرار7ة واألنشطة 
األخرى  العملي ت  وجميع  الترفيهية 

املتعلقة أ لنش ط السي حي.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   24 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252292.

64I

SOFICOF

TALISMA DESIGN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

SOFICOF

 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،

10000، Rabat MAROC

TALISMA DESIGN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية)
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وعنوان مقره  اإلجتم عي 6 زنقة 

ض ية العوا الط أق الرابع شقة رقم 

16 اكدال الرب ط - 12222 الرب ط 

املغرب.

ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.127325

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 ين ير   26 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   TALISMA DESIGN SARL

درهم وعنوان   10.000,00 ربسم له  

6 زنقة ض ية العوا  مقره  اإلجتم عي 

اكدال   16 الرابع شقة رقم  الط أق 

املغرب  الرب ط   12222  - الرب ط 

التج ري  النش ط  نتيجة ل :  ح2 

للشركة وإعط ئه  الحق إلتم م ذلك.

و حدد مقر التصفية ب 15 ش رع 

الرب ط  اكدال   4 األأط ل شقة رقم 

املغرب 12222 الرب ط املغرب. 

و عين:

و  مر7م  مصب حي  السيد)ة) 

شقة  األأط ل  ش رع   15 عنوانه)ا) 

12222 الرب ط  4 اكدال الرب ط  رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و عنوانه)ا)  طهور ملي ء  السيد)ة) 

15 ش رع األأط ل شقة رقم 4 اكدال 

املغرب  الرب ط   12222 الرب ط 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   28 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 122673.

65I

SOFICOF

 DOUNIANA IMMOBILIERE
SARL

إعالن متعدد القرارات

SOFICOF
 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،
10000، Rabat MAROC

 DOUNIANA IMMOBILIERE
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: الوف ق 

عم رة 2137 شقة رقم الط أق األول 
تم رة الوف ق عم رة 2137 شقة رقم 

الط أق األول تم رة 12222 تم رة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.62539
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 فبراير   25 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
السيد عبد الع لي  تفو7ت الحصص: 
الزوبير  سعيدة  والسيدة  جلون  أن 
وله ن1222  سعيد  للسيد  يفوتون 

حصة. 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
فأصبح تقسيم راس امل ل  م يلي:  
وله ن1222  سعيد  السيد  كم يلي: 

حصة
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

اعتراف شرك ء بهذا التفو7ت
قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
السيد أن  استق لة  كم  قرر شرك ء 
جلون بحمد والسيد أن جلون هش م
قرار رقم 5: الذي ينص على م يلي: 
تسير الشركة من طرف السيد سعيد 

وله ن
قرار رقم 6: الذي ينص على م يلي: 
إمر ء من طرف السيد سعيد وله ن
قرار رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

وبنود بخرى
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  أند 
م يلي: تغيير الشك2 الق نوني للشركة 
 DOUNIANA IMMOBILIERE«من
 « شركة  إلى  )ش.م.م)   «SARL
 DOUNIANA IMMOBILIERE

SARL.AU» للشر7ك الوحيد
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   29 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 122755.
66I

SOFICOF

STAR OLIVE SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

SOFICOF
 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،
10000، Rabat MAROC

STAR OLIVE SARL.AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 6 زنقة 

بنن س سكتور 12 حي ر7 ض الرب ط 
- 12222 الرب ط املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.62665
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر   2219 دجنبر   26 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 STAR الوحيد  الشر7ك  ذات 
ربسم له   مبلغ   OLIVE SARL.AU
مقره   وعنوان  درهم   100.000,00
 12 6 زنقة بنن س سكتور  اإلجتم عي 
الرب ط   12222  - الرب ط  ر7 ض  حي 
السيدة  تعيين   : ل  نتيجة  املغرب 
الشركة  ح2  قصد  صفروي  مونية 

وإعط ئه  الحق إلتم م ذلك..
زنقة   6 و حدد مقر التصفية ب 
حي ر7 ض الرب ط   12 بنن س سكتور 

املغرب 12222 الرب ط املغرب. 
و عين:

و  صفروي  مونية  السيد)ة) 
ف طمة  اللة  بست ن   13 عنوانه)ا) 

الرب ط   12222 الرب ط  الزهراء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 124251.

67I

FIDACOGE

 STE MAGNUS GROUP SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDACOGE

عم رة متصلي 6 ش رع عالل الف �شي 

طر7ق الدار البير ء الط أق رقم 

5 شقة رقم 32 مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب

 STE MAGNUS GROUP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة 

متصلي 7 عين حميدة 2ـ7ـ2 ش رع 

عالل الف �شي رقم 7 مراكش مراكش 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MAGNUS GROUP SARL AU
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غرض الشركة أإيج ز : االستثم ر 
تصميم  مشروع,  ادارة  العق ري, 

داخلي.
عم رة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع  2ـ7ـ2  حميدة  عين   7 متصلي 
عالل الف �شي رقم 7 مراكش مراكش 

42222 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد الحشمي اسم عي2 : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اسم عي2  الحشمي  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة اور7دة رقم 29 ت ركة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
اسم عي2  الحشمي  السيد 
 29 رقم  اور7دة  تجزئة  عنوانه)ا) 
ت ركة مراكش 42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   21 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134446.
68I

االئتم ن الجهوي الجديدة

MEZG SAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االئتم ن الجهوي الجديدة
تجزئة الكوهن عم رة G شقة 1 

الكدية الجديدة ، 24222، الجديدة 
املغرب

MEZG SAY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 43 اللواء 
االزرق ازمور - 24122 ازمور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
19285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MEZG :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.SAY
منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
عنوان املقر االجتم عي : 43 اللواء 
االزرق ازمور - 24122 ازمور املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد مزكوري رشيد : 522 حصة 
أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد مزكوري عبد االله 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  رشيد  مزكوري  السيد 
43 تجزئة اللواء االزرق 24122 ازمور 

املغرب.
اإلله  عبد  مزكوري  السيد 
االزرق  اللواء  تجزئة   43 عنوانه)ا) 

24122 ازمور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  مزكوري  السيد 
43 تجزئة اللواء االزرق 24122 ازمور 

املغرب
اإلله  عبد  مزكوري  السيد 
االزرق  اللواء  تجزئة   43 عنوانه)ا) 

24122 ازمور املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
27 بأر27  االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 27697.
69I

sofoget

APRECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
APRECO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي القنيطرة 
45 زنقة اشبيلية مكتب 2 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
64887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.APRECO
اشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

ع مة و آعم ل البن ء
الفالحة

انع ش عق ري.
عنوان املقر االجتم عي : القنيطرة 
 14222 -  2 45 زنقة اشبيلية مكتب 

القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : معلم  اشرف  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد اشرف معلم : 1222 أقيمة 

122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  معلم  اشرف  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  معلم  اشرف  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 27 بأر27 

2222 تحت رقم 92992.

72I

FOUZMEDIA

 CCL STRESSING SYSTEMS
MAROC SA
شركة املس همة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 CCL STRESSING SYSTEMS
MAROC SA شركة املس همة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 37 

املنطقة الصن عية أئر الرامي تمديد 
- 14222 القنيطرة املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.32247
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 24 فبراير 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
الرامي  أئر  الصن عية  املنطقة   37»
املغرب»  القنيطرة   14222  - تمديد 
 13 عم رة  إأالن  أو  جب2  »زنقة  إلى 
 22222  - الر7 ض  بكدال   6 الشقة 

الرب ط املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 32 م رس 

2222 تحت رقم 92916.

71I

FOUZMEDIA

ZIMY BUILDING SARL
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ZIMY BUILDING SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: 55 
 F - - 14000 الحوز7ة ألوك

القنيطرة.
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»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.49127

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   24 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

مكتب  تلق ه  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

تم  الصغير  يوسف  بحمد  األست ذ 

522 حصة اجتم عية أقيمة  تفو7ت 

122 درهم للواحدة في ملكية السيد 

السيد  لف ئدة  يحي وي  عبدالواحد 

522 حصة  املشرف فر7د الذي قب2 

اجتم عية وبصبح شر7ك أ لشركة

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

فر7د  املشرف  السيد  تعيين  م يلي: 

الوطنية  التعر7ف  أط قة  الح م2 
والق طن أبير الرامي   U123741 رقم 

623 القنيطرة مسير  الشرقية الرقم 

ث ني للشركة رفقة السيد عبدالواحد 

التعر7ف  أط قة  الح م2  يحي وي 

G66972 الوطنية عدد

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

الذي ينص على   :3-6-7 أند رقم 

522 حصة اجتم عية  تفو7ت  م يلي: 

122 درهم للواحدة في ملكية  أقيمة 

لف ئدة  يحي وي  عبدالواحد  السيد 

 522 السيد املشرف فر7د الذي قب2 

شر7ك  وبصبح  اجتم عية  حصة 

أ لشركة

على  ينص  الذي   :15 رقم  أند 

فر7د  املشرف  السيد  تعيين  م يلي: 

الوطنية  التعر7ف  أط قة  الح م2 
والق طن أبير الرامي   U123741 رقم 

623 القنيطرة مسير  الشرقية الرقم 

ث ني للشركة رفقة السيد عبدالواحد 

التعر7ف  أط قة  الح م2  يحي وي 

G66972 الوطنية عدد

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 27 بأر27 

2222 تحت رقم 92999.

72I

socomif sarl

SITEQ BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

socomif sarl
زنقة محمد الحص لي عم رة 35 شقة 

رقم 2 ، 14225، القنيطرة املغرب
SITEQ BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 
السفلي تجزئة رقم 32 القنيطرة - 

14222 القنيطرة املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.55947

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 32 م رس 2221 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 32 رقم  تجزئة  السفلي  »الط أق 
القنيطرة - 14222 القنيطرة املغرب» 
 76 إق مة شر7ن   3 »مكتب رقم  إلى 
 14222  - القنيطرة  لبن ن  زنقة 

القنيطرة املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 26 بأر27 

2222 تحت رقم 92982.
73I

y.o.r.comptabilite

ALYA JOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

ALYA JOP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

 N°3 IMM وعنوان مقره  اإلجتم عي
 52 BUR ACHRAF BOULVARD
MED 6 FES - 30000 ف س املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.68387

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 15 فبراير 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 N°3 IMM 52 BUR ACHRAF»
 BOULVARD MED 6 FES - 32222
 N°21 RUE 8« إلى  املغرب»  ف س 
 HAY OUED FES FES - 32222

ف س املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   11 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1318.

74I

SOCAGECOM SARL

شركة بارا مونتيباال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

SOCAGECOM SARL
24 زنقة الشيخ شعيب الدك لي درب 
الج مع قرب مسجد العتيق 24 زنقة 
الشيخ شعيب الدك لي درب الج مع 

قرب مسجد العتيق، 25222، 
خر7بكة املغرب

شركة أ را مونتيب ال شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة 22 
تجزئة ي سمين 1 مراب رقم 26 - 

25222 خر7بكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
7561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

أ را مونتيب ال.

: أيع املواد  غرض الشركة أإيج ز 
الشبه الطبية والطبية.

عم رة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - 26 1 مراب رقم  22 تجزئة ي سمين 

25222 خر7بكة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : سعيدي  سه م  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة سه م سعيدي عنوانه)ا) 
الط أق السفلي   2 حي ي سمين   399

25222 خر7بكة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سه م سعيدي عنوانه)ا) 
الط أق السفلي   2 حي ي سمين   399

25222 خر7بكة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   24 االأتدائية أخر7بكة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 157.

75I

FLASH ECONOMIE

GLOBAL AFRIK FINANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL AFRIK FINANCES
شركة املس همة البسيطة

 مقره  االجتم عي: ش رع أوركون 
زنقة جعفر اأن حبيب اق مة املشرق 
2 الط أق 1 الشقة 3 - الدار البير ء
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

538689
في  مؤرخ  عرفي  عقد  :أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   28
األس �شي لشركة املس همة البسيطة 

أ ملميزات الت لية
شركة املس همة   : شك2 الشركة 

البسيطة 
 GLOBAL AFRIK

FINANCES:تسمية الشركة.
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إدارة   -  : أإيج ز  الشركة  غرض 
محفظة بسهم الشرك ت الت بعة له

والبيع  تشغي2 موقع و7ب للشراء 
عبر اإلنترنت-

إجراء ك فة املع مالت امل لية-
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
أوركون زنقة جعفر اأن حبيب اق مة 
املشرق 2 الط أق 1 الشقة 3 - الدار 

البير ء
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة
 12.222 الشركة  ربسم ل  و7بلغ 

درهم
:مقسم ك لت لي

ASSOUN Stéphane 52السيد
حصة

 GREEN ECO GROUP  52
الشركة

حصة
والع ئلية  الشخصية  :األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة
ASSOUN Stéphaneالسيد

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819848
76I

شركة الحسيمة لالستش رات ش.م.م

 STE EL KHOUZAMA BISC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

ح2 شركة

شركة الحسيمة لالستش رات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE KHOUZAMA BISC SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد)في طور 
التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي 23 
ش رع الكو7رة حي 22 أني أوعي ش 

الحسيمة الحسيمة 32222 
الحسيمة املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.2525
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 بأر27   11 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE KHOUZAMA الشر7ك الوحيد
ربسم له   مبلغ   BISC SARL AU
مقره   وعنوان  درهم   122.222
 22 ش رع الكو7رة حي   23 اإلجتم عي 
الحسيمة  الحسيمة  أوعي ش  أني 
 : الحسيمة املغرب نتيجة ل   32222

كس د السوق.
و حدد مقر التصفية ب 23 ش رع 
الكو7رة حي 22 أني أوعي ش الحسيمة 
الحسيمة 32222 الحسيمة املغرب.

و عين:
و  الحمو�شي  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 23 ش رع الكو7رة حي 22 أني 
أوعي ش الحسيمة 32222 الحسيمة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لحسيمة أت ر7خ 25 بأر27 

2222 تحت رقم 99

77I

FOUZMEDIA

HASTOUM TRAV SARL AU
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 HASTOUM TRAV SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: الرقم 
1129 تجزئة الوف  1 - - القنيطرة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.52494

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 فبراير   22 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
في  اجتم عية  حصة   1222 تفو7ت 
لف ئدة  التومي  السيد حسن  ملكية 
السيد محمد عم ري الح م2 أط قة 
 G531229 عدد  الوطنية  التعر7ف 

الذي بصبح شر7ك وحيد أ لشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
من  التومي  حسن  السيد  استق لة 
السيد محمد  وتعيين  التسيير  مهمة 
عم ري مسير جديد وتخول له جميع 
الق نون  تحيين  مع  الصالحي ت 

األس �شي للشركة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
في  اجتم عية  حصة   1222 تفو7ت 
لف ئدة  التومي  السيد حسن  ملكية 
السيد محمد عم ري الح م2 أط قة 
 G531229 عدد  الوطنية  التعر7ف 

الذي بصبح شر7ك وحيد أ لشركة
أند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
من  التومي  حسن  السيد  استق لة 
السيد محمد  وتعيين  التسيير  مهمة 
عم ري مسير جديد وتخول له جميع 
الق نون  تحيين  مع  الصالحي ت 

األس �شي للشركة
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 24 بأر27 

2222 تحت رقم 92944.
78I

SOFICOF

MAMEDICA SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

SOFICOF
 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،
10000، Rabat MAROC

MAMEDICA SARL.AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي متجر رقم 
1 تجزئة الوف ء رقم 147 سكتور 4 
حي الفرح القر7ة سال - 12222 سال 

املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.31725

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تحو27   2222 ين ير   27 املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
رقم  الوف ء  تجزئة   1 رقم  »متجر 
147 سكتور 4 حي الفرح القر7ة سال 
زنقة   « إلى  املغرب»  سال   12222  -
 5 الزر7 ب الزاو7ة الغ زالي متجر رقم 
مركز التج ري الليمون اكدال الرب ط 

- 12222 الرب ط املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   23 أت ر7خ  بسال  االأتدائية 

2222 تحت رقم 38469.
79I

SOFICOF

FADAE TRADE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

SOFICOF
 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،
10000، Rabat MAROC

FADAE TRADE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 422 حي 
املنزه زنقة الفي ض ط أق األول 
يعقوب املنصور الرب ط املغرب 

12222 الرب ط املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.71271

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2221 تقرر ح2  14 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   FADAE TRADE SARL
ربسم له  100.000,00 درهم وعنوان 
422 حي املنزه زنقة  مقره  اإلجتم عي 
الفي ض ط أق األول يعقوب املنصور 
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الرب ط املغرب 12222 الرب ط املغرب 

املختوم  السيد  تعيين   : ل  نتيجة 

إدريس والسيدة مونية أرادي قصد 

الحق إلتم م  وإعط ئه   الشركة  ح2 

ذلك.

 422 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
األول  الفي ض ط أق  زنقة  املنزه  حي 

 12222  - الرب ط  املنصور  يعقوب 

الرب ط املغرب. 

و عين:

و  املختوم  إدريس  السيد)ة) 

الث ني  الحسن  مؤسسة  عنوانه)ا) 
 12222 تم رة  هرهورة  رقم112 

الرب ط املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   15 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 122971.

82I

SOFICOF

SATICE COSMETICS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

SOFICOF

 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،

10000، Rabat MAROC

SATICE COSMETICS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  االجتم عي 54 زنقة 

تنسيفت شقة رقم 1 اكدال الرب ط 

- 12222 الرب ط املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

151515

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2221 دجنبر   13 في  املؤرخ 

 SATICE« من  الشركة  تسمية  تغيير 

 MULTI« إلى   «  COSMETICS SARL

. » MART SARL

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   16 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 123235.
81I

SOFICOF

SAKANE FOR YOU SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تفو7ت حصص

SOFICOF
 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،
10000، Rabat MAROC

 SAKANE FOR YOU SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي سكتور 3 
ألوك F رقم 5 حي الر7 ض الرب ط - 

12222 الرب ط املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.65821

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تمت   2221 يوليوز   13 في  املؤرخ 

املص دقة على :
سعد أنجلون  )ة)  السيد  تفو7ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   1.222
السيد  لف ئدة  حصة   100.000,00
 29 أت ر7خ  مصطفى  السبع وي  )ة) 

يوليوز 2221.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 116339.
82I

DISTEAM MAROC

DISTEAM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DISTEAM MAROC
تجزئة ز ك 2 رقم 46 و47 الط أق 
الث ني الحي الصن عي عين عتيق ، 

12222، تم رة املغرب
DISTEAM MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة ز ك 
2 رقم 46 و47 الط أق الث ني الحي 
الصن عي عين عتيق - 12222 تم رة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

135981
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DISTEAM MAROC
إستيراد   : أإيج ز  الشركة  غرض 
األجهزة  ،وتركيب  ،أيع  ،تصدير 
،املحوالت  ،املولدات  ،املحرك ت 
األسالك  و  واإلمدادات  املواد  وك2 
للتي رات  الكهرب ئية  املعدات  و 
املنخفرة ،الع لية ،و املتوسطة .....

تجزئة ز   : عنوان املقر االجتم عي 
ك 2 رقم 46 و47 الط أق الث ني الحي 
تم رة   12222  - الصن عي عين عتيق 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ربسم ل الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد نبي2 حلمي : 3.622 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد بحمد أرادة : 3.622 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد حاللي ع دل : 2.822 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  حلمي  نبي2  السيد 
 23 رقم  بوه  ألوك  جوهرة  ش طئ 

12252 الصخيرات املغرب.
 42 السيد بحمد أرادة عنوانه)ا) 
شقة   5 الط أق  املستشفي ت  ش رع 
 22222 املستشفي ت  حي   51 رقم 

الدار البير ء املغرب.

عنوانه)ا)  ع دل  حاللي  السيد 

بط  درج  أيرن  زنقة  الفرابي  إق مة 

سفلي حي املستشفي ت 22222 الدار 

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ع دل  حاللي  السيد 

بط  درج  أيرن  زنقة  الفرابي  إق مة 

سفلي حي املستشفي ت 22222 الدار 

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أتم رة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 7862.

83I

الشتيوي ادريس

 Sté SLAOUA SPEED TRANS

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

الشتيوي ادريس

حي املسيرة الخرراء م/ب زنقة/22 
رقم /14 ، 92152، القصر الكبير 

املغرب

 Sté SLAOUA SPEED TRANS

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي اوالد 

احم يد م ب زنقة 32 رقم 5 - 

92152 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

3337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

SLAOUA SPEED TRANS SARL-

.AU

نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحس ب الغير.

: حي اوالد  عنوان املقر االجتم عي 

احم يد م ب زنقة 32 رقم 5 - 92152 

القصر الكبير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 122  : الحداد  العربي  السيد 

حصة أقيمة 1.222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الحداد  العربي  السيد 

حي اوالد احم يد م ب زنقة 32 رقم 5 

92152 القصر الكبير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحداد  العربي  السيد 

حي اوالد احم يد م ب زنقة 32 رقم 5 

92152 القصر الكبير املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  الكبير  أ لقصر  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 244.

84I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

POLYVISION OPTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

42 ش رع الدرفوفي الط أق 2 رقم 8 

وجدة، 62222، وجدة املغرب

POLYVISION OPTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ظهر ملحلة 

تجزئة أن حميد طر7ق 2 11رقم - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

39281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. POLYVISION OPTIC

ت جر   : أإيج ز  الشركة  غرض 

جميع امللحق ت واملواد البصر7ة.

عنوان املقر االجتم عي : ظهر ملحلة 

 - 11رقم   2 أن حميد طر7ق  تجزئة 

62222 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   52  : السيدة قر�شي امينة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

52 حصة   : السيد قيدوم عص م 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  امينة  قر�شي  السيدة 

حي السالم الهن ء 1 رقم 122 62222 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  عص م  قيدوم  السيد 

فرنس  91542 مون�شي فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امينة  قر�شي  السيدة 

حي السالم الهن ء 1 رقم 122 62222 

وجدة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   29 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 384.

85I

NOBLACTION

MS STUDIO
إعالن متعدد القرارات

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إق مة األميرة 

3 الط أق األول رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب

MS STUDIO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: امللك 

املسمى لي  18 تكنة الغول عم رة 

83 الط أق 2 شقة 9 جليز - 42222 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.111887

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   15 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفو7ت الحصص

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير املقر اإلجتم عي للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  أند 

السيدة  حصص  تفو7ت  تم  م يلي: 

لف ئدة  حصة   522 املول  مالك 

السيد سليم ن الصيفي

على  ينص  الذي   :4 رقم  أند 

م يلي: تم تحو27 مقر املفر االجتم عي 

للشركة من امللك املسمى لي  18 تكنة 

 9 شقة   2 الط أق   83 الغول عم رة 

جليز مراكش إلى املقر الجديد ش رع 

 2 الط أق   121 رقم  البق ل  محمد 

شقة 34 جليز مراكش 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   31 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134423.

86I

distra conseils

DISTRA CONSULTING DC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 ألوك 21 الط أق الث ني الحي 

الحسني ، 42222، مراكش املغرب

 DISTRA CONSULTING DC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة 

أودرار الط أق االول الشقة رقم 4 

ش رع صالح الدين االيوبي سيدي 

مب رك مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

116439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2221 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DISTRA CONSULTING DC

غرض الشركة أإيج ز : -مق ول في 

اشغ ل الحس أ ت .مح سب معتمد

-استش رات ق نونية وجب ئية ..

عم رة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 4 رقم  الشقة  االول  الط أق  أودرار 

سيدي  االيوبي  الدين  صالح  ش رع 

مراكش   42222  - مراكش  مب رك 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الو7زي عبد اللطيف : 752 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

االدري�شي  مظفر  بشرى  السيدة 

درهم   122 أقيمة  حصة   252  :

للحصة.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اللطيف  عبد  الو7زي  السيد 

 1 رقم  العزوز7ة  تجزئة  عنوانه)ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

االدري�شي  مظفر  بشرى  السيدة 

 7 رقم  املعزوز7ة  تجزئة  عنوانه)ا) 

طر7ق اسفي مراكش 42222 مراكش 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اللطيف  عبد  الو7زي  السيد 

 1 رقم  العزوز7ة  تجزئة  عنوانه)ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 7786.

87I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE CAF CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

SOCIETE CAF CONCEPT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : رقم 182 
زنقة 11 حي االن رة - 52222 مكن س 

املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.52145

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2221 تقرر ح2  24 دجنبر  املؤرخ في 

شركة   SOCIETE CAF CONCEPT

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
 11 زنقة   182 مقره  اإلجتم عي رقم 

مكن س املغرب   52222  - حي االن رة 

نتيجة لج ئحة كرون .

و عين:
خ لد وهبي و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
رقم 182 زنقة 11 حي االن رة 52222 
مكن س املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
أت ر7خ 24 دجنبر 2221 وفي رقم 182 
زنقة 11 حي االن رة - 52222 مكن س 

املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر   24 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 56.
88I

LKHALDICONSEILS

جنات االتقان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS
 N°634 BUREAU N°4 ETAGE
 2 QUARTIER AL MASSAR
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

جن ت االتق ن شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 11 
الط أق 1 تجزئة اوكر7ز سيدي غي ت 

الحوز مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
119273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 بكتوبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
جن ت   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

االتق ن.
بعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املتنوعة 

بعم ل الصرف الصحي والطرق

انش ء وخلق املس ح ت الخرراء.

 11 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 

الط أق 1 تجزئة اوكر7ز سيدي غي ت 

مراكش   42222  - مراكش  الحوز 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : اخوش  ميلود  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  اخوش  ميلود  السيد 

42222 مراكش  سيدي غي ت الحوز 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اخوش  ميلود  السيد 

مراكش   4222 الحوز  غي ت  سيدي 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بكتوبر   28 التج ر7ة أمراكش أت ر7خ 

2221 تحت رقم 241388.

89I

IB PARTNERS

ALUFOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

IB PARTNERS

13 إق مة ڨيجي ش رع الكورنيش ، 

22452، الدار البير ء املغرب

ALUFOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  االجتم عي 26 
زنقة اأو ز7 د دادو�شي الدور االول 

مع ر7ف - 22452 الدار البير ء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

516327

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   2222 م رس   22 املؤرخ في 

إلى   «ALUFOR« تسمية الشركة من 

. «OMNIA TRADING»

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 12349.

92I

CONCILIUM EXPERTISE

ACCENTIS MEDICAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�شى اأن نصير، الط أق 

الخ مس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 

البير ء ، 22262، الدار البير ء 

املغرب

ACCENTIS MEDICAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي إق مة 

غر7ن أ رك ش فلسطين اق ب2 شقة 

15 ط 3 - 28822 املحمدية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.19153

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2221 تم تعيين  21 دجنبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) أ سط 

وف ء كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ ملحمدية أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 687.

91I
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NOBLACTION

ETOILE AL AMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إق مة األميرة 
3 الط أق األول رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب
ETOILE AL AMAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي امللك 
ازر7كم 38 أ ب اكن و الط أق 2 
املدينة - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. ETOILE AL AMAL
غرض الشركة أإيج ز : مقهى.

امللك   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 2 الط أق  اكن و  أ ب   38 ازر7كم 

املدينة - 42222 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة خرفي ام ل : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  ام ل  خرفي  السيدة 
تجزئة الر7 ض رقم 23 سبيع مراكش 

42222 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ام ل  خرفي  السيدة 
تجزئة الر7 ض رقم 23 سبيع مراكش 

42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   24 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134473.

92I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MAANAZEL AL IMTIAZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
MAANAZEL AL IMTIAZE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي : رقم 5 
أقعة 174 ش رع مداغ تجزئة ام2 

ف س - 32222 ف س املغرب.
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.33569

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 17 م رس  املؤرخ في 
شركة   MAANAZEL AL IMTIAZE
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
 174 أقعة   5 مقره  اإلجتم عي رقم 
ش رع مداغ تجزئة ام2 ف س - 32222 
نش ط  لتوقف  نتيجة  املغرب  ف س 

الشركة.
و عين:

اأراهيم الحروني علوي  السيد)ة) 
حدائق البديع فيال رقم  و عنوانه)ا) 
195عين الشقف ف س 32222 ف س 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 5 رقم  وفي   2222 م رس   17 أت ر7خ 

ام2  تجزئة  مداغ  ش رع   174 أقعة 

ف س - 32222 ف س املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1711.

93I

BUSINESS WAYS

ART ET DEMEURES و شعارها 
MANZAL LAHBAB التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

 IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH MAROC

ART ET DEMEURES و شع ره  

 MANZAL LAHBAB التج ري

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي أالد عمر و 

أراهيم 3، محمدية، سيدي يوسف 

أن علي - 42252 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124339

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ART  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
و شع ره  التج ري   ET DEMEURES

.MANZAL LAHBAB

: * تشغي2  غرض الشركة أإيج ز 

وإدارة دور الري فة و مط عم مع أيع 

املشروب ت بو عدمه.

* تنظيم األحداث و الحفالت.

* مطعم.

عنوان املقر االجتم عي : أالد عمر 
و أراهيم 3، محمدية، سيدي يوسف 

أن علي - 42252 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة الغ لي خديجة : 52 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة الرزكني اله م : 52 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة الغ لي خديجة عنوانه)ا) 
 3 الط أق   6 اق مة بش رة شقة رقم 
زنقة الج حض الحي الشتوي 42222 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  اله م  الرزكني  السيدة 
 3 الط أق   6 اق مة بش رة شقة رقم 
الشتوي  الحي  النفزاو7ة  ز7نب  زنقة 

42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الغ لي خديجة عنوانه)ا) 
 3 الط أق   6 اق مة بش رة شقة رقم 
زنقة الج حض الحي الشتوي 42222 

مراكش املغرب
عنوانه)ا)  اله م  الرزكني  السيدة 
 3 الط أق   6 اق مة بش رة شقة رقم 
الشتوي  الحي  النفزاو7ة  ز7نب  زنقة 

42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134543.
94I

BT CONSEIL

ADAMYA AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

ADAMYA AGRO شركة ذات 
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مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 12 ش رع 

س ر7  أن زنيم الدور 3 شقة 3 نخي2 

- 22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

535571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ADAMYA AGRO

-استيراد   : غرض الشركة أإيج ز 

وتصدير املنتج ت الزراعية الحلزون

تأجير  بو  تأجير  بو  أن ء  بو  -حي زة 

جميع األرا�شي الزراعية بو بي عق ر 

مبني بو حظ ئر لألغراض الزراعية

-مع لجة وتسو7ق منتج ت زراعة 

البس تين.

12 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

س ر7  أن زنيم الدور 3 شقة 3 نخي2 - 

22222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد فيص2 ز7زي : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ز7زي  فيص2  السيد 

اق مة لوري دي أ رك قصبة عم رة ب 

الشقة 29 ش رع عبد اله دي أوط لب 

22222 الدارالبير ء املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ز7زي  فيص2  السيد 
اق مة لوري دي أ رك قصبة عم رة ب 
الشقة 29 ش رع عبد اله دي أوط لب 

22222 الدارالبير ء املغرب 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 29 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 817223.

95I

LAGHMARI YASSINE

 BEST CARGO SURVEY
MOROCCO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LAGHMARI YASSINE
 SIDI MAAROUF CASABLANCA
 SIDI MAAROUF CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

 BEST CARGO SURVEY
MOROCCO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 12 ش رع 
س ر7ة أن زونيم الط أق 3 شقة 3 
أ ملير الدار البير ء - 22222 الدار 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538237
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 
 CARGO SURVEY MOROCCO

.SARL
مكتب   : أإيج ز  الشركة  غرض 

دراسة املسح والبحث العلمي.
12 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
 3 شقة   3 الط أق  زونيم  أن  س ر7ة 
الدار   22222  - البير ء  الدار  أ ملير 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

522 حصة   : السيد أدر العدن ني 
أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد نجيب مرتدي : 522 حصة 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 5 السيد أدر العدن ني عنوانه)ا) 
 24222 الجديدة  الزهراء  عم رات 

الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)  مرتدي  نجيب  السيد 
الدور   1 الهدى   1 سكنى حي السالم 
الجديدة   24222 الجديدة  االول 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 5 السيد أدر العدن ني عنوانه)ا) 
 24222 الجديدة  الزهراء  عم رات 

الجديدة املغرب
عنوانه)ا)  مرتدي  نجيب  السيد 
الدور   1 الهدى   1 سكنى حي السالم 
الجديدة   24222 الجديدة  االول 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم -.

96I

NOBLACTION

MIDI 16
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إق مة األميرة 
3 الط أق األول رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب
MIDI 16 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 رقم 
5 عم رة 42 اأواب مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MIDI  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.16

غرض الشركة أإيج ز : مقهى.

عنوان املقر االجتم عي : مح2 رقم 

5 عم رة 42 اأواب مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

1.222 حصة   : السيد خ لد ك ون 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ك ون  خ لد  السيد 

بوه عم رة   22 اأواب مراكش منطقة 

33 شقة 5 42222 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ك ون  خ لد  السيد 

بوه عم رة   22 اأواب مراكش منطقة 

33 شقة 5 42222 مراكش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   31 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134415.

97I
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CABINET S2S CONSULTING

 MEDMA INVESTISSEMENT
LTD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

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
 MEDMA INVESTISSEMENT LTD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي املنطقة 

الصن عية س أينو تجزئة 912 
النواصر - 23322 البير ء املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.238171
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 23 م رس 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
تجزئة  س أينو  الصن عية  »املنطقة 
البير ء   23322  - النواصر   912
ش رع  فلور7دا  »تجزئة  إلى  املغرب» 
زليخة النصري عم رة رقم 33 الط أق 
الس دس - 33222 البير ء املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819832.
98I

NOBLACTION

 SOCIETE GENERALE DES
 ETUDES CONSIELS ET

TRAVAUX PUBLICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تفو7ت حصص

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إق مة األميرة 
3 الط أق األول رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب
 SOCIETE GENERALE DES
 ETUDES CONSIELS ET

TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة أ ب 
الجنوب عم رة ب شقة 4 العزوز7ة - 

42222 مراكش املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.123435

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 م رس   15 في  املؤرخ 

املص دقة على :
أن  يوسف  )ة)  السيد  تفو7ت 
من  اجتم عية  حصة   1.222 سعيد 
بص2 1.222 حصة لف ئدة السيد )ة) 

هجر أنعدو أت ر7خ 15 م رس 2222.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134519.
99I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE MARGINOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
SOCIETE MARGINOX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 96 
مرج ن 1 الشطر 2 - 52222 مكن س 

املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.36623

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2222 فبراير   28 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشر7ك  ذات 
ربسم له   مبلغ   MARGINOX
مقره   وعنوان  درهم   122.222

الشطر   1 96 مرج ن  اإلجتم عي رقم 
2 - 52222 مكن س املغرب نتيجة ل : 

ج ئحة كرون .
 96 و حدد مقر التصفية ب رقم 
مرج ن 1 الشطر 2 - 52222 مكن س 

املغرب. 
و عين:

و   ADNANE JALDA السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 96 مرج ن 1 الشطر 2 
)ة)  52222 مكن س املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   29 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 94.
122I

FIDACTIVE

 LA SOCIETE MAROCAINE
DES HUILES NATURELLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

 LA SOCIETE MAROCAINE DES
HUILES NATURELLES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي موطن 
لدى شركة ODS رقم 96 الط أق 

السفلي ت وكت حي املحمدي - 
82222 بك دير املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.44287
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 18 فبراير 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 96 رقم   ODS شركة  لدى  »موطن 
الط أق السفلي ت وكت حي املحمدي 
إلى »موطن  بك دير املغرب»   82222 -
ش رع   25 ألوك   WEDOM لدى 

و6   5 رقم  مكتب   133 رقم  تطوان 
 - املحمدي  الحي  الث لث  الط أق 

82222 اك دير املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   24 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129199.
121I

FIDACTIVE

GHARADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

GHARADI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : 21 زنقة 
تيمية حي املوظفين - 82222 اك دير 

املغرب.
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.33379

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
2222 تقرر ح2  28 فبراير  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   GHARADI
محدودة ذات الشر7ك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
زنقة تيمية حي   21 مقره  اإلجتم عي 
املغرب  اك دير   82222  - املوظفين 

نتيجة لتصفية ودية .
و عين:

السيد)ة) حسنين مر�شي أرك ت و 
عنوانه)ا) 28 زنقة الذكر7 ت ت لبرجت 
)ة)  كمصفي  املغرب  اك دير   82222

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
28 زنقة  2222 وفي  28 فبراير  أت ر7خ 
اك دير   82222  - الذكر7 ت ت لبرجت 

املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   24 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129222.
122I
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STE CISS SARL

STE DEVPUB SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكتب 7 زنقة رقم 399 الط أق 
الت ني تجزئة جنة الز7تون 1 أن 

سودة ف س مك تب اأراهيم مبعوت، 
32222، ف س املغرب

STE DEVPUB SOLUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي املكتب 
رقم 8 زنقة رقم 399 الط أق الث ني 
تجزئة جنة الز7تون 1 أنسودة ف س 

- 32222 ف س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

71639
في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DEVPUB SOLUTION
غرض الشركة أإيج ز : البرمجة و 

املعلومي ت.
املكتب   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الط أق الث ني   399 زنقة رقم   8 رقم 
أنسودة ف س   1 تجزئة جنة الز7تون 

- 32222 ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد حمزة مر7وت : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد محمد حم ني : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  مر7وت  حمزة  السيد 
الط أق   2 درب الب ش  فرجي العم رة 

1 املشور ف س الجديد ف س 32222 
ف س املغرب.

عنوانه)ا)  حم ني  محمد  السيد 
زواغة  حي  ب  ألوك  مكرر   224 رقم 

ف س 32222 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سمية مط لعة عنوانه)ا) 
23 الط أق االول ش رع الب ش   عم رة 

فرجي ف س 32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   23 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1143.

123I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

انزاد ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
انزاد ترانس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 32 
زنقة 934 حي تمديد الداخلة - 

82222 اك دير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
52837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
انزاد   : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

ترانس.

غرض الشركة أإيج ز : نق2 السلع 

لحس ب الغير.
رقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - حي تمديد الداخلة   934 زنقة   32

82222 اك دير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : الحسن  اولحوس  السيد 

حصة أقيمة 52.222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اولحوس الحسن عنوانه)ا) 

ألوك ك رقم 119 حي الهدى 82222 

اك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اولحوس الحسن عنوانه)ا) 

ألوك ك رقم 119 حي الهدى 82222 

اك دير املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   15 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 128941.

124I

FIDACTIVE

Orange Blue
عقد تسيير حر ألص2 تج ري )األشخ ص 

املعنو7ون)

عقد تسيير حر ألص2 تج ري

Orange Blue

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

 AGATOUR بعطى   2222 فبراير   15

 869 التج ري  أ لسج2  املسج2   SA

حق  أ ك دير  التج ر7ة  أ ملحكمة 

التسيير الحر لألص2 التج ري الك ئن 

ب ش رع 22 غشت مجمع تك ديرت - 

 J FOR اك دير املغرب لف ئدة  82222

 21 من  تبتدئ  سنة   1 ملدة   YOU

فبراير   28 في  تنتهي  و   2222 م رس 

قيمته  شهري  مبلغ  مق أ2   2223

52.222 درهم.

125I

FLASH ECONOMIE

BKIS BENMAHJOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 

تم تأسيس شركة   ,  2222 17 م رس 

أ ملواصف ت  املسؤولية  محدودة 

الت لية:

 BKIS BENMAHJOUB «»

S.A.R.L. التسمية : 

املح2   7 الرقم  التج ري:  املقر 

التج ري 1 تجزئة العوادي 1 أوزنيقة.

الهدف التج ري:
منعش عق ري

 122222.22 الربسم ل: محدد في 

حصة كم    1222 درهم مقسمة إلى 

يلي:

السيد أوخ ل خ لد 522 حصة.

السيد أوخ ل عم د 522 حصة. 

املدة: 99 سنة من ت ر7خ تأسيسه  

التسيير: السيد أوخ ل خ لد.

املحكمة  الق نوني:  اإليداع 

الرقم  تحت  سليم ن,  اأن  التج ر7ة 

195 سج2 تج ري رقم 7497.

126I

FLASH ECONOMIE

OZA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 

تم تأسيس شركة   ,  2222 17 م رس 

أ ملواصف ت  املسؤولية  محدودة 

الت لية:

 .OZA IMMOBILIER « S.A.R.L»

التسمية : 

املح2   7 الرقم  التج ري:  املقر 

التج ري 1 تجزئة العوادي 1 أوزنيقة.

الهدف التج ري:

منعش عق ري.



7429 الجريدة الرسميةعدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222) 

 122222.22 الربسم ل: محدد في 
حصة كم    1222 درهم مقسمة إلى 

يلي:
 333 العربي  أ لعسري  السيد 

حصة.
زكر7 ء  سيدي  العمراني  السيد 

333 حصة.
محمد  سيدي  العمراني  السيد 

334 حصة.
املدة: 99 سنة من ت ر7خ تأسيسه  
التسيير: السيد أ لعسري العربي.

املحكمة  الق نوني:  اإليداع 
الرقم  تحت  سليم ن,  اأن  التج ر7ة 

194 سج2 تج ري رقم 7495.
127I

GLOBAL ADVICE SARLAU

SOL-INFO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
17 ش رع أ حم د ط أق 4 رقم 7 ، 

22222، الدارالبير ء املغرب
SOL-INFO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

تنفردة أني عي ط 22222 از7الل - 
22222 از7الل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
4699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2221 يونيو   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
SOL-  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.INFO
غرض الشركة أإيج ز : 

وصي نة  استيراد,تصدير,توزيع 
بجهزة الكمبيوتر وجميع مكون ته

استيراد وتوزيع اللوازم واملعدات 
واألث ث املكتبي

استيراد وتوزيع األدوات املنزلية.
دوار   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - از7الل   22222 عي ط  أني  تنفردة 

22222 از7الل املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد رشيد الهرامي : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد محمود عز7ز : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  الهرامي  رشيد  السيد 
الط أق   141 ش رع اأن خلدون رقم 
مالل  أني   23222 مالل  أني  االول 

املغرب.
عنوانه)ا)  عز7ز  محمود  السيد 
تجزئة ان س ألوك 28 رقم 14 23222 

أني مالل املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الهرامي  رشيد  السيد 
الط أق   141 ش رع اأن خلدون رقم 
مالل  أني   23222 مالل  أني  االول 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 أت ر7خ  أ ز7الل  االأتدائية 

2221 تحت رقم -.
128I

GLOBAL ADVICE SARLAU

CHEZ SMB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
17 ش رع أ حم د ط أق 4 رقم 7 ، 

22222، الدارالبير ء املغرب
CHEZ SMB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 42 ملتقى 
زنقة 17 م وش رع بنوال , درب غلف 
املع ر7ف - 22222 الدار البير ء 

املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.525889

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2221 دجنبر   27 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
 52.222« بي من  درهم»   162.222»
عن  درهم»   212.222« إلى  درهم» 
بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر7ق 

عينية.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 32 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

دجنبر 2221 تحت رقم 826693.

112I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

 STE HIBATTOULLAH
FILAHIA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف2 التصفية

 STE JURITAX CONSULTING
SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE QUARTIER
 INDUSTRIEL SIDI GHANEM ،
40110، MARRAKECH MAROC
 STE HIBATTOULLAH FILAHIA

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : س حة 
دوار لوطي  بوالد علي ت لبور سيدي 
يوسف أن علي - 42252 مراكش 

املغرب.
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.32661

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 32 بكتوبر 2221 تقرر ح2 
 STE HIBATTOULLAH FILAHIA
املسؤولية  ذات  شركة   SARL
 122.222 ربسم له   مبلغ  املحدودة 
اإلجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 
س حة دوار لوطي  بوالد علي ت لبور 
 42252  - علي  أن  يوسف  سيدي 
مراكش املغرب نتيجة لعدم القدرة 
الذي من بجله  الهدف  على تحقيق 

بنش ت الشركة.

و عين:

و  السموني  هيبة  السيد)ة) 

عنوانه)ا) مجموعة الي نس دارن  حي 

أ ب سبتة إلوت 15 ألوك ب ب1 الط أق 

املغرب  الفنيدق   93122 االر�شي 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

وفي س حة   2221 بكتوبر   32 أت ر7خ 

دوار لوطي  بوالد علي ت لبور سيدي 

مراكش   42252  - علي  أن  يوسف 

املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   19 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 131927.

111I

SAVOIR EXPERT

LANDBOUW AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

LANDBOUW AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

عبد الكر7م الخط أيعم رة أنمو�شى 

الكواش الط أق الث ني ف س. - 

32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

71225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 دجنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.LANDBOUW AGRI
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زراعة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

األشج ر املثمرة والشجيرات.

االستغالل الزراعي؛

والتشجيري  الزراعي  االستغالل 

لجميع األنواع ؛

استيراد و تصدير ؛

الزراعة الع مة؛

إنت ج نب ت ت الف كهة.

تربية امل شية؛

ت جر..

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

أنمو�شى  الخط أيعم رة  الكر7م  عبد 

 - ف س.  الث ني  الط أق  الكواش 

32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 832  : كوثر  املصب حي  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

172 حصة   : السيدة خرامز نوال 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة املصب حي كوثر عنوانه)ا) 

صفرو  الرف يف  حي  مكرر   14 رقم 

31222 صفرو املغرب.

السيدة خرامز نوال عنوانه)ا) رقم 

29 تجزئة ثور7ة اق مة أالص الشقة 

27 طر7ق عين الشقف ف س 32222 

ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة املصب حي كوثر عنوانه)ا) 

صفرو  الرف يف  حي  مكرر   14 رقم 

31222 صفرو املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة أف س أت ر7خ 25 ين ير 2222 

تحت رقم 385.

112I

FIDUCIAIRE

TRADITIONAL DRESSTEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

 TRADITIONAL DRESSTEX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 

تجزئة الر7 ض تجزئة رقم 121 

طر7ق صفرو - 32222 ف س املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.63123

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تم تحو27   2222 ين ير   17 املؤرخ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

رقم  تجزئة  الر7 ض  تجزئة  »مح2 

ف س   32222  - صفرو  طر7ق   121

 2 تجزئة التر من   81« إلى  املغرب» 

 32222  -  2 صهر7ج كن وة مح2 رقم 

ف س املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 885/2022.

113I

MRK FINANCES CONSEILS

 MARRAKECH DESIGNE

DECOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

MRK FINANCES CONSEILS

 N 888 BLOC 6 AZLI

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH DESIGNE DECOR

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي زهور 
بطلس عم رة 2 شقة ب رقم 12 

مح ميد 9 مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
122829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 MARRAKECH DESIGNE  :

.DECOR
: بعم ل بو  غرض الشركة أإيج ز 

انش ءات مختلفة.
زهور   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 12 رقم  ب  شقة   2 عم رة  بطلس 
42222 مراكش  9 مراكش -  مح ميد 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة سن ء شعب ن : 122 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  شعب ن  سن ء  السيدة 
الط لب  درب   17 رقم  بسالم  حي 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شعب ن  سن ء  السيدة 
الط لب  درب   17 رقم  بسالم  حي 

مراكش 42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 132914.
114I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

DRISSIA INDUST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

DRISSIA INDUST SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الحر7ة ألوك د مكتب د - 92222 

طنجة املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.46435

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 ين ير   17 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   DRISSIA INDUST SARL
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  

مقره  اإلجتم عي ش رع الحر7ة ألوك 

طنجة املغرب   92222  - د مكتب د 

نتيجة ل : إيق ف النش ط االجتم عي .

ش رع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 92222  - د  مكتب  د  ألوك  الحر7ة 

طنجة املغرب. 

و عين:

محمد ي سين بغربي و  السيد)ة) 

ش رع ط رق اأن ز7 د رقم  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي  طنجة   92222  25

)ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : ال حدود 

مح2  و  املخ أرة  مح2   , املفروضة 

تبليغ العقود 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252488.

115I



7431 الجريدة الرسميةعدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222) 

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

MAHFOUZ SERVICES SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اق مة لين  الرقم 76 زاو7ة ش رع 
ط نط ن وش رع لبن ن لط أق الت سع 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
 MAHFOUZ SERVICES SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 29 
ش رع عمرو أن عصر الط أق الث لث 

رقم 26 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
125261

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MAHFOUZ SERVICES SARL
مفوض   : أإيج ز  الشركة  غرض 

ألعم ل متنوعة 
جميع بنواع الخدم ت املهنية

املشورة والدعم في تنفيذ بعم ل 
البن ء.

 29 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 
ش رع عمرو أن عصر الط أق الث لث 

رقم 26 - 92222 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : إيلي  مروان  محفوظ  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

إيلي  مروان  محفوظ  السيد 

ش رع عمرو أن عصر   29 عنوانه)ا) 

 92232  26 رقم  الث لث  الط أق 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

إيلي  مروان  محفوظ  السيد 

ش رع عمرو أن عصر   29 عنوانه)ا) 

 92232  26 رقم  الث لث  الط أق 

طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   28 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 251715.

116I

FIDUCIAIRE

 STE GUISSI TRAVAUX

 EAUX ET PROJETS SARL Par

Abreviation SGTEP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

 STE GUISSI TRAVAUX EAUX ET

 PROJETS SARL Par Abreviation

SGTEP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 98 تجزئة 

املجد عين اعمير طر7ق ايموزار - 

32222 ف س املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.61593

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2222 م رس   21 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 

«422.222 درهم» بي من »622.222 

درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
مق صة مع ديون  إجراء   : عن طر7ق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   16 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1435.

117I

FIDUCIAIRE

AL AAIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

AL AAIZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 58 زنقة 

م يورك  مح2 8 طر7ق صفرو - 

32222 ف س املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.45217

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2222 م رس   21 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

االنص ري محمد كمسير آخر

تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   21 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1522.

118I

FIDUCIAIRE

FUTURE TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

FUTURE TEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 
األر�شي 22 تجزئة املج ل الحرري 
ربس امل  س3 الط أق األر�شي 22 

تجزئة املج ل الحرري ربس امل  س3 

32222 ف س املغرب

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.61681
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 م رس   21 في  املؤرخ 

املص دقة على :
العلي  عبد  )ة)  السيد  تفو7ت 
من  اجتم عية  حصة   252 مكوار 
السيد  لف ئدة  حصة   522 بص2 
م رس   14 بشرى النواش أت ر7خ  )ة) 

.2222
مكوار  رشيد  )ة)  السيد  تفو7ت 
125 حصة اجتم عية من بص2 522 
عبد االاله  )ة)  حصة لف ئدة السيد 

النواش أت ر7خ 14 م رس 2222.
مكوار  رشيد  )ة)  السيد  تفو7ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   125
522 حصة لف ئدة السيد )ة) سعيد 

النواش أت ر7خ 14 م رس 2222.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   21 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1538.
119I

fiduciaire al hayat

VIGOTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

fiduciaire al hayat
 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er
 étage numéro 2 Tanger ،

90000، tanger maroc
VIGOTECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  االجتم عي 5 ش رع 
يوسف اأن ت شفين الط أق 2 رقم 

3 - 92222 طنجة املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.124355

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تمت   2222 فبراير   28 في  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
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وبيع مستلزم ت الكمبيوتر  شراء 
وملحق ته.

في  املنظمة  في  الخدم ت  تقديم 
مج ل بنظمة الح سب اآللي..

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   23 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 251541.
122I

ste controle balance sarl

DECORT PLACO PLATRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
DECORT PLACO PLATRE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 1 
زنقة 6 ديور جعقر اتواركة مكن س - 

52222 مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
55871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 بكتوبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. DECORT PLACO PLATRE
اشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الجبص
اشغ ل مختلفة اوالبن ء.

 1 رقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 
زنقة 6 ديور جعقر اتواركة مكن س - 

52222 مكن س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : السيد الحسين افرم ش 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

افرم ش  الحسين  السيد 
تواركة  ملراني  ولجة   154 عنوانه)ا) 

مكن س 52222 مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
افرم ش  الحسين  السيد 
تواركة  ملراني  ولجة   154 عنوانه)ا) 

مكن س 52222 مكن س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   32 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1259.

121I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

LH SERVICES CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تفو7ت حصص

 AFRICAINE D›EXPERTISE
COMPTABLE

 LA COLLINE II - N°10 - -
 ROUTE DE L›AEROPORT
 SIDI MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC
LH SERVICES CENTER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 219 ش رع 
الزرقطوني زاو7ة ش رع روداني 

مكتب 75/74 ط أق 7 املع ر7ف - 
22332 الدار البير ء املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.414823
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تمت   2222 م رس   11 في  املؤرخ 

املص دقة على :

فؤاد حدو�شي  )ة)  السيد  تفو7ت 

حصة اجتم عية من بص2   12.222

)ة)  السيد  لف ئدة  حصة   12.222

 11 هولدين مية هولدين مية أت ر7خ 

م رس 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 31 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819727.

122I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

LH SERVICES CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
رفع ربسم ل الشركة

 AFRICAINE D›EXPERTISE

COMPTABLE

 LA COLLINE II - N°10 - -

 ROUTE DE L›AEROPORT

 SIDI MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC

LH SERVICES CENTER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 219 ش رع 

الزرقطوني زاو7ة ش رع رودني مكتب 

75/74 ط أق 7 املع ر7ف - 22332 

الدارالبير ء املغرب.

رفع ربسم ل الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.414823

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تم   2222 م رس   27 في  املؤرخ 

قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 

«1.192.222 درهم» بي من »12.222 

درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 

مق صة مع ديون  إجراء   : عن طر7ق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 32 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819625.

123I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

BEST TIJARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

BEST TIJARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 

4،ممر الحراس،إق مة ب،الط أق 

األر�شي،عين السبع الدارالبير ء - 

22252 الدارالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.TIJARA

تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الحرة.

 : االجتم عي  املقر  عنوان 

ب،الط أق  الحراس،إق مة  4،ممر 

 - الدارالبير ء  السبع  األر�شي،عين 

22252 الدارالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : الشقري  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد يوسف املهيني : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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السيد محمد الشقري عنوانه)ا) 
4 اق مة ر7ح ني ط 5 زنقة اأن جلج2 
الدارالبير ء4  املستشفي ت  حي 
زنقة اأن جلج2   5 اق مة ر7ح ني ط 
الدارالبير ء  املستشفي ت  حي 

22362 الدارالبير ء املغرب.
عنوانه)ا)  املهيني  يوسف  السيد 
 3 زنقة  الجمي2  املنظر  تجزئة   15
 22152 الدارالبير ء  ك ليفورني  

الدارالبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الشقري عنوانه)ا) 
4 اق مة ر7ح ني ط 5 زنقة اأن جلج2 
الدارالبير ء  املستشفي ت  حي 

22362 الدارالبير ء املغرب
عنوانه)ا)  املهيني  يوسف  السيد 
 3 زنقة  الجمي2  املنظر  تجزئة   15
 22152 الدارالبير ء  ك ليفورني  

الدارالبير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822581.
124I

FAIR VALUE

 LE COMPTOIR DU
BRICOLAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو7ت حصص

FAIR VALUE
34 ش رع طراألس الط أق االول رقم 

2 ، 2222، الدار البير ء املغرب
 LE COMPTOIR DU BRICOLAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 13 زنقة 
سليم نية مع ر7ف الدار البير ء. 

2222 الدار البير ء. املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.384771

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 م رس   21 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفو7ت السيد )ة) منير بمين 1.222 
 12.222 حصة اجتم عية من بص2 

)ة) عبد العز7ز  حصة لف ئدة السيد 

بمين أت ر7خ 21 م رس 2222.

تفو7ت السيد )ة) منير بمين 1.222 

 12.222 حصة اجتم عية من بص2 

حصة لف ئدة السيد )ة) يوسف بمين 

أت ر7خ 21 م رس 2222.

 252 منير بمين  )ة)  تفو7ت السيد 

 12.222 حصة اجتم عية من بص2 

)ة) سع د بمين  حصة لف ئدة السيد 

أت ر7خ 21 م رس 2222.

 252 منير بمين  )ة)  تفو7ت السيد 

 12.222 حصة اجتم عية من بص2 

حصة لف ئدة السيد )ة) حسن ء بمين 

أت ر7خ 21 م رس 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 819942.

125I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

EFFICIENCY-CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC

EFFICIENCY-CALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي مكتب 

رقم 27 6 ش رع الحسن الث ني مركز 

االعم ل الحسن الث ني الط أق 

الث لث - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.EFFICIENCY-CALL

مركز   : أإيج ز  الشركة  غرض 

االتص ل 

مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوان 

27 6 ش رع الحسن الث ني مركز  رقم 

الط أق  الث ني  الحسن  االعم ل 

الث لث - 14222 القنيطرة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد مدغري علوي : 522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد رضوان زروق الدومي : 522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

علوي  مدغري  محمد  السيد 

عنوانه)ا) ش رع مراكش عم رة اأراج 

 92222 45 12 رقم  24 ط أق  طنجة 

طنجة املغرب.

الدومي  زروق  رضوان  السيد 

عنوانه)ا) 21 زنقة ج كمونت 75217 

75217 أ ريس فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

علوي  مدغري  محمد  السيد 

عنوانه)ا) ش رع مراكش عم رة اأراج 

 92222 45 12 رقم  24 ط أق  طنجة 

طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 29 م رس 

2222 تحت رقم -.

126I

ائتم نية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشر7ك 

الوحيد

BAALA SERVICES شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشر7ك الوحيد

ش رع محمد الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم ويسالن مكن س ، 

52282، مكن س املغرب

 شركة BAALA SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي املح2 

التج ري، املستخرج من الدار رقم 

23، بش رع املسيرة الخرراء، 

بكوراي، - 51252 الح جب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

55845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.BAALA SERVICES

تحو27   : أإيج ز  الشركة  غرض 

األموال.

املح2   : االجتم عي  املقر  عنوان 

رقم  الدار  من  املستخرج  التج ري، 

الخرراء،  املسيرة  بش رع   ،23

بكوراي، - 51252 الح جب املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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السيد أ عال عبد الرحم ن : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرحم ن  عبد  أ عال  السيد 

الخرراء،  املسيرة  ش رع  عنوانه)ا) 

بكوراي 51252 بكوراي املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرحم ن  عبد  أ عال  السيد 

الخرراء،  املسيرة  ش رع  عنوانه)ا) 

بكوراي 51252 بكوراي املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   28 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1222.

127I

GLOBAL ADVICE SARLAU

WENAYA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU

17 ش رع أ حم د ط أق 4 رقم 7 ، 

22222، الدارالبير ء املغرب

WENAYA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 7 
زنقة بحمد توكي الط أق 2 رقم 12 - 

22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

537953

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.WENAYA INVEST

غرض الشركة أإيج ز : الخدم ت 

اللوجستيكية.

إدارة مراكز العن ية الطبية

التشغي2  معدات  وتنفيذ  إنش ء 

الصحية  املرافق  جميع  وإدارة 

السي حية

املنتج ت  وتصدير  استيراد 

والخدم ت التي تدخ2 في بنشطته 

جميع  وتأجير  واستئج ر  إدارة 

ملم رسة  الالزمة  التج ر7ة  املنشآت 

بنشطته .

 7 رقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 -  12 2 رقم  زنقة بحمد توكي الط أق 

22222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد م مون ت ديلي : 722 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 322  : سق ط  ي سمين  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ي سمين سق ط عنوانه)ا) 

أوعزة  دار   46 رقم  درب  دو  تجزئة 

22222 الدار البير ء املغرب.

عنوانه)ا)  ت ديلي  م مون  السيد 

أوعزة  دار   46 رقم  درب  دو  تجزئة 

22222 الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ت ديلي  م مون  السيد 

أوعزة  دار   46 رقم  درب  دو  تجزئة 

22222 الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم.

128I

++FITAGAIC ++مــسـتأمـنة ت دلة لإلدارة و املحـ سبة 

 STE AGRICOLE HASSANIA
AZAGHAR FAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

مــسـتأمـنة ت دلة لإلدارة و 
++FITAGAIC ++املحـ سبة
 Bd MOHAMED V BD

MOHAMED V، 23000، BENI-
MELLAL MAROC

 STE AGRICOLE HASSANIA
AZAGHAR FAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي بغب ل 
بهي ل جم عة تيزي نسلي دائرة 

الـقـصيـبة - 23222 أني مـالل املـغـرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
2169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 STE AGRICOLE HASSANIA

.AZAGHAR FAL
إدارة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املزارع
إدارة الغ أ ت

واالستش رات  املشروع  دراسة 
الزراعية

بغب ل   : االجتم عي  املقر  عنوان 
دائرة  نسلي  تيزي  جم عة  بهي ل 
الـقـصيـبة - 23222 أني مـالل املـغـرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : السيد وتـوخت لت محمد 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

محمد  وتـوخت لت  السيد 
بغب ل بهي ل جم عة تيزي  عنوانه)ا) 
أني   23222 الـقـصيـبة  دائرة  نسلي 

مـالل املـغـرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  وتـوخت لت  السيد 
بغب ل بهي ل جم عة تيزي  عنوانه)ا) 
أني   23222 الـقـصيـبة  دائرة  نسلي 

مـالل املـغـرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 أت ر7خ  ت دلة  أقصبة  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 59.

129I

ائتم ئية املح سبة

MOZART BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

MOZART BUILDING
املنطقة الصن عية طر7ق تطوان ممر 

1 رقم 16 ، 92222، طنجة املغرب
MOZART BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي املنطقة 
الصن عية طر7ق تطوان ممر 1 رقم 

16 - 92222 طنجة املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.121487

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر   2221 بكتوبر   27 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 MOZART الوحيد  الشر7ك  ذات 
BUILDING مبلغ ربسم له  122.222 
اإلجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 
املنطقة الصن عية طر7ق تطوان ممر 
املغرب  طنجة   92222  -  16 رقم   1

نتيجة ل : قرار الشر7ك الوحيد.
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و حدد مقر التصفية ب املنطقة 
رقم   1 الصن عية طر7ق تطوان ممر 

16 - 92222 طنجة املغرب. 
و عين:

أركميش محمد بمز7 ن  السيد)ة) 
رقم  الق در7ة  تجزئة  عنوانه)ا)  و 
املغرب  طنجة   92222 الجب2   18

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 
: املنطقة  الوث ئق املتعلقة أ لتصفية 
رقم   1 الصن عية طر7ق تطوان ممر 

16
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر   28 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 11382.
132I

كوم فيد

 SOCIÉTÉ AL -RADEA AL
-JADID SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

كوم فيد
12 ش رع عبد هللا شفش وني وجدة ، 

62222، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ AL -RADEA AL -JADID
SARL/AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

املحمدي ش لرع العلو7ين رقم 32 
وجدة - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
39123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 SOCIÉTÉ AL -RADEA AL -JADID

.SARL/AU

التعليم   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الخ ص.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 32 رقم  العلو7ين  ش لرع  املحمدي 

وجدة - 62222 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : ميمونة  ادخي�شي  السيدة 

1.222 حصة أقيمة 122.222 درهم 

للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ميمونة  ادخي�شي  السيدة 
عنوانه)ا) حي الربيع زنقة الكرز 2 رقم 

4 62222 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ز7نب  مهداوي  السيدة 

حي التقدم زنقة واد ام الربيع رقم 12 

62222 وجدة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   25 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 431.

131I

COFISCOM

 CHOUKRI ALIMENT
GENERALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 CHOUKRI ALIMENT GENERALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الليمون القطعة 4 الط أق االول - 

63322 أرك ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
8427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
.CHOUKRI ALIMENT GENERALE
االستيراد   : غرض الشركة أإيج ز 

و التصدير
الع مة  الغذائية  املواد  تج رة 

أ لجملة و التقسيط 
توزيع املواد الغذائية الع مة .

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - االول  الط أق   4 القطعة  الليمون 

63322 أرك ن املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : ادريس  شكري  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  ادريس  شكري  السيد 
انص ر  أني  القدية  الديوانة  حي 

63322 الن ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ادريس  شكري  السيد 
انص ر  أني  القدية  الديوانة  حي 

63322 الن ظور املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 أت ر7خ  أبرك ن  االأتدائية 

2222 تحت رقم 412.
132I

AUFIDEX CONSEILS

MAROC AIR GAIMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

AUFIDEX CONSEILS

 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA

 3eme ETAGE AV. ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH ، 40070،

MARRAKECH MAROC

 MAROC AIR GAIMES

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : لدى 

شقة رقم 8، عم رة 2،تجزئة رطمة، 

الط أق 3،ش رع عالل الف �شي، 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.82669

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

2221 تقرر ح2  31 دجنبر  املؤرخ في 

MAROC AIR GAIMES شركة ذات 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 12.222 ربسم له   مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقره  اإلجتم عي لدى 

2،تجزئة رطمة،  8، عم رة  شقة رقم 

الف �شي،  عالل  3،ش رع  الط أق 

املغرب  مراكش   42222  - مراكش 

نتيجة لتوقف النش ط.

و عين:
العم ري  انوار   السيد)ة) 

البرت  ممر  مكرر   12 عنوانه)ا)  و 

فرنس   رواني   42322 ك موس 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

أت ر7خ 31 دجنبر 2221 وفي 12 مكرر 

رواني   42322  - ك موس  البرت  ممر 

فرنس .

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   12 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 133745.
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NEW CHALLENGE CONSULTING

 REMOTE BUSINESS VALUE
ADVISORY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 ش رع اأراهيم الروداني حي 
الهدى ، 25222، خر7بكة املغرب
 REMOTE BUSINESS VALUE

ADVISORY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 186 ش رع 
اأراهيم الروداني حي الهدى الط أق 

الث لث - 25222 خر7بكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
7563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 REMOTE BUSINESS VALUE

. ADVISORY
استش رة   : غرض الشركة أإيج ز 

وتدأير.
عنوان املقر االجتم عي : 186 ش رع 
اأراهيم الروداني حي الهدى الط أق 

الث لث - 25222 خر7بكة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد خلي2 يونس : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  يونس  خلي2  السيد 
فرنس  75222 أ ريس فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يونس  خلي2  السيد 
فرنس  75222 أ ريس فرنس 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 االأتدائية أخر7بكة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 158.
134I

LE MONOPOLE

بائع االثواب بتقسيط
عقد تسيير حر ألص2 تج ري )األشخ ص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألص2 تج ري

أ ئع االثواب أتقسيط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
السيد)ة)  بعطى   2222 ين ير   27
)ة)  الح م2  الخي طي  مصطفى 
 B39159 رقم  الوطنية  للبط قة 
 196222 املسج2 أ لسج2 التج ري 
البير ء  أ لدار  التج ر7ة  أ ملحكمة 
التج ري  لألص2  الحر  التسيير  حق 
الك ئن ب 49 زنقة سهي2 لحسن الدار 
البير ء  الدار   22122  - البير ء 
الخي طي  يوسف  للسيد)ة)  املغرب 
رقم  الوطنية  للبط قة  )ة)  الح م2 
BE714147 ملدة 12 سنة تبتدئ من 
ين ير   27 و تنتهي في   2222 ين ير   27
 12.222 شهري  مبلغ  مق أ2   2232

درهم.
135I

LE MONOPOLE

بائع لوازم الخياطة
عقد تسيير حر ألص2 تج ري )األشخ ص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألص2 تج ري

أ ئع لوازم الخي طة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
السيد)ة)  بعطى   2222 فبراير   21
للبط قة  )ة)  عبد هللا أوكرن الح م2 
املسج2   B222441 رقم  الوطنية 
أ لسج2 التج ري 122636 أ ملحكمة 
التج ر7ة أ لدار البير ء حق التسيير 

 88 الك ئن ب  الحر لألص2 التج ري 

البير ء  الدار  ستراسبورغ  زنقة 

املغرب  البير ء  الدار   22122  -

)ة)  الح م2  أوكرن  كر7م  للسيد)ة) 

 BE626426 رقم  الوطنية  للبط قة 

فبراير   21 تبتدئ من  سنة   12 ملدة 

 2232 فبراير   21 في  تنتهي  و   2222

مق أ2 مبلغ شهري 12.222 درهم.

136I

موثق

 DIEMEN INVEST SARL

شركة َداْيَمْن إنفست »ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق

448 ش رع محمد الخ مس وزنقة 

الون اق مة صوفي  الث نية الط أق 

الرابع رقم 11 البير ء ، 22322، 

الدار البير ء املغرب

DIEMEN INVEST SARL شركة 

َداْيَمْن إنفست »ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي الدار 

البير ء,59,ش رع الزرقطوني, إق مة 

الزهور, الط أق الث من, الرقم 24 - 

22522 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539279

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

شركة   DIEMEN INVEST SARL

َداْيَمْن إنفست »ش.م.م .

اإلنع ش   : غرض الشركة أإيج ز 

العق ري.

الدار   : االجتم عي  املقر  عنوان 

إق مة  البير ء,59,ش رع الزرقطوني, 

 -  24 الرقم  الث من,  الط أق  الزهور, 

22522 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : اإلدري�شي  الدين  صالح  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   42.222

للحصة .

 42.222  : اإلدري�شي  ر7 ن  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 22.222  : السيد ص لح اإلدري�شي 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 : اإلدري�شي  الدين  صالح  السيد 

422 أقيمة 122 درهم.

السيد ر7 ن اإلدري�شي : 422 أقيمة 

122 درهم.

 222  : اإلدري�شي  ص لح  السيد 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اإلدري�شي  الدين  صالح  السيد 

هولندا   22522 هولندا  عنوانه)ا) 

هولندا.

عنوانه)ا)  اإلدري�شي  ر7 ن  السيد 

هولندا 22522 هولندا هولندا.

السيد ص لح اإلدري�شي عنوانه)ا) 

هولندا 22522 هولندا هولندا.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اإلدري�شي  الدين  صالح  السيد 

هولندا   22522 هولندا  عنوانه)ا) 

هولندا

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822277.
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7437 الجريدة الرسميةعدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222) 

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 FLASH INTERVENTION

MAROC
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC

 FLASH INTERVENTION

MAROC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: مركب 
ر7 ض شطر س م.س 2 عم رة 3 

الط أق 1 رقم 62 كزن ية طنجة - - 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.36949

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 فبراير   22 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

662 حصة اجتم عية  تفو7ت  م يلي: 

من طرف السيد اأراهيمي رشيد الى 

و  الن صر  الزاوي عبد  السيد  ف ئدة 

واحد  ولك2  جم ل  لعمرتي  السيد 

منهم 332 حصة

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

نحو27 املقر الرئي�شي للشركة  م يلي: 

اق مة   25 رقم  الث لث  الط أق  من 

الحسن  ش رع   221 س  م  الداخلة 

املقر  الى  اك دير  الداخلة  حي  االول 

الجديد مركب ر7 ض الشطر س م.س 
62 كزن ية  رقم   1 الط أق   3 2 عم رة 

طنجة

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

عبد  الزاوي  السيد  تعيين  م يلي: 

الن صر كمسير اخر للشركة

على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

الق نوني  الشك2  تحو27  م يلي: 

املسؤولية  دات  شركة  الى  للشركة 

املحدودة.

على  ينص  الذي   :25 رقم  قرار 

مشترك  توقيع  اعتم د  تم  م يلي: 

والسيد  رشيد  اأراهيمي  السيد  أين 

لعمرتي جم ل

على  ينص  الذي   :26 رقم  قرار 

االس �شي  النظ م  تحيين  م يلي: 

للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :13 رقم  أند 

662 حصة اجتم عية  تفو7ت  م يلي: 

من طرف السيد اأراهيمي رشيد الى 

و  الن صر  الزاوي عبد  السيد  ف ئدة 

واحد  ولك2  جم ل  لعمرتي  السيد 

منهم 332 حصة

على  ينص  الذي   :24 رقم  أند 

نحو27 املقر الرئي�شي للشركة  م يلي: 

اق مة   25 رقم  الث لث  الط أق  من 

الحسن  ش رع   221 س  م  الداخلة 

املقر  الى  اك دير  الداخلة  حي  االول 

الجديد مركب ر7 ض الشطر س م.س 

62 كزن ية  رقم   1 الط أق   3 2 عم رة 

طنجة

على  ينص  الذي   :14 رقم  أند 

عبد  الزاوي  السيد  تعيين  م يلي: 

الن صر كمسير اخر للشركة

أند رقم 21: الذي ينص على م يلي: 

الى  الق نوني للشركة  تحو27 الشك2 

شركة دات املسؤولية املحدودة

على  ينص  الذي   :14 رقم  أند 

مشترك  توقيع  اعتم د  تم  م يلي: 

والسيد  رشيد  اأراهيمي  السيد  أين 

لعمرتي جم ل

أند رقم 23: الذي ينص على م يلي: 

تحيين النظ م االس �شي للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129233.

138I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

PRO CITRUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC
PRO CITRUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 
الث لث رقم 23 عم رة الداخلة 

م.س 221 ش رع الحسن االول حي 
الداخلة اك دير - 82222 اك دير 

املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.42595

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تحو27   2221 نونبر   23 املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
عم رة   23 رقم  الث لث  »الط أق 
الحسن  ش رع   221 م.س  الداخلة 
 82222  - اك دير  الداخلة  االول حي 
اك دير املغرب» إلى »تكنوبول 2 اك دير 
أ ي ألوك و الط أق 3 مكتب وب323 
اك دير   82222  - مكرر فونتي اك دير 

املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129252.
139I

مكتب املح سبة

FIKAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

مكتب املح سبة
13 ش رع يعقوب املنصور رقم 

14/13 تطوان ، 93222، تطوان 
املغرب

FIKAB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : ش رع 

زاو7ة العلو7ين حي سيدي طلحة - 

93222 تطوان املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.11423

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر   2222 م رس   17 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   FIKAB ح2 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   522.222 ربسم له  

مقره  اإلجتم عي ش رع زاو7ة العلو7ين 

تطوان   93222  - طلحة  حي سيدي 

املغرب نتيجة لتوقف نش ط الشركة.

و عين:

الفكري  السالم  عبد  السيد)ة) 

موالي  السلط ن  ش رع  عنوانه)ا)  و 

 93222 ط3   24 عم رة  الحسن 

تطوان املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

ش رع  وفي   2222 م رس   17 أت ر7خ 

 - طلحة  سيدي  حي  العلو7ين  زاو7ة 

93222 تطوان املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   32 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 1227.

142I

STE EL-COMMERCE AZAHA SARL

 STE EL-COMMERCE AZAHA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE EL-COMMERCE AZAHA

SARL

دوار اد أرك  سيدي مب رك سيدي 

افني ، 85222، سيدي افني املغرب

 STE EL-COMMERCE AZAHA

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار اد أرك  

سيدي مب رك سيدي افني - 85222 

سيدي افني املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

3993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.EL-COMMERCE AZAHA SARL

 : أإيج ز  الشركة  غرض 

 COMMERCE DE DETAIL SUR

.EVENTAIRE ET MARCHE

اد  دوار   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 - افني  سيدي  مب رك  سيدي  أرك  

85222 سيدي افني املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الحسن ازاه  : 622 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

422 حصة   : السيد املخت ر ازاه  

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ازاه   الحسن  السيد 

دوار اد أرك  سيدي مب رك سيدي افني 

85222 سيدي افني املغرب.

السيد املخت ر ازاه  عنوانه)ا) دوار 

افني  سيدي  مب رك  سيدي  أرك   اد 

85222 سيدي افني املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ازاه   الحسن  السيد 

دوار اد أرك  سيدي مب رك سيدي افني 

85222 سيدي افني املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 أت ر7خ  أكلميم  االأتدائية 

2222 تحت رقم 93/2022.

141I

اورو افر7ك إكسبير

COMPLEXE K.L.S LOISIRS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افر7ك إكسبير
رقم 256 ش رع اإلدري�شي، تجزئة 
صوفي  الوردة، ت ركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
 COMPLEXE K.L.S LOISIRS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار بوالد 
ألعكيد واحة سيدي اأراهيم جم عة 

البور - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.COMPLEXE K.L.S LOISIRS
تأجير   : أإيج ز  الشركة  غرض 
مشغ2   ، معدات لأللع ب والر7 ضة 

مطعم مقهى.
عنوان املقر االجتم عي : دوار بوالد 
ألعكيد واحة سيدي اأراهيم جم عة 

البور - 42222 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : سهي2  اليوبي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 9 السيد اليوبي سهي2 عنوانه)ا) 

ش رع الورود 93222 ك كني فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

 9 السيد اليوبي سهي2 عنوانه)ا) 
ش رع الورود 93222 ك كني فرنس 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم -.
142I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FAFA TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

FAFA TRADING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي أوكس 
رقم 1 تجزئة س 42 زاو7ة ش رع سال 
و ش رع طنجة املنطقة الصن عية 
ت سيال الدشيرة الجه دية انزك ن - 
86362 الدشيرة الجه دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

25827
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 بكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FAFA  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.TRADING
استيراد   : أإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير.
أوكس   : االجتم عي  املقر  عنوان 
42 زاو7ة ش رع سال  1 تجزئة س  رقم 
الصن عية  املنطقة  طنجة  ش رع  و 
 - انزك ن  الجه دية  الدشيرة  ت سيال 

86362 الدشيرة الجه دية املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : السيد عبداالله الط هري 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

جوطي  ط هري  اأراهيم  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   522  :

للحصة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الط هري  عبداالله  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة ايليغ رقم 75 بك دير 

82222 اك دير املغرب.
جوطي  ط هري  اأراهيم  السيد 
بك دير   36 رقم  اليغ  حي  عنوانه)ا) 

82222 بك دير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الط هري  عبداالله  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة ايليغ رقم 75 بك دير 

82222 اك دير املغرب
جوطي  ط هري  اأراهيم  السيد 
بك دير   36 رقم  اليغ  حي  عنوانه)ا) 

82222 بك دير املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 أت ر7خ  أ نزك ن  االأتدائية 

2222 تحت رقم 642.

143I

CSN MAROC

MASSA EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

MASSA EQUIPEMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

محمد الخ مس حي املركز - 83522 
ت لو7ن املغرب



7439 الجريدة الرسميةعدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

8625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. MASSA EQUIPEMENT

مق ول   : أإيج ز  الشركة  غرض 

بعم ل البن ء او بعم ل مختلفة

مق ول التركيب ت الكهرب ئية 

أيع مواد البن ء أ لتقسيط.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 83522  - محمد الخ مس حي املركز 

ت لو7ن املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد ن جي : 1.222 أقيمة 

122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ن جي  محمد  السيد 

ت رودانت   83522 ت لو7ن  املركز  حي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ن جي  محمد  السيد 

ت رودانت   83522 ت لو7ن  املركز  حي 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 32 أت ر7خ  أت رودانت  االأتدائية 

م رس 2222 تحت رقم 441.

144I

CABINET CONSEIL OPTIMISTE

TRADABEBE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

CABINET CONSEIL OPTIMISTE

61 ش رع لال ي قوت و مصطفى 

املع ني الط أق 2 رقم 69 

الدارالبير ء ، 22222، 

CASABLANCA MAROC

TRADABEBE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد)في 

طور التصفية)

 HAY وعنوان مقره  اإلجتم عي

 LAAYOUNE ANGLE RUE AIT

 YAFLMANE FIDA N°341 2 EME

 ETAGE CASABLANCA - 20000

الدار البير ء املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.524225

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر ح2   2222 28 م رس  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

TRADABEBE مبلغ  الشر7ك الوحيد 

وعنوان  درهم   12.222 ربسم له  

 HAY LAAYOUNE مقره  اإلجتم عي

 ANGLE RUE AIT YAFLMANE

 FIDA N°341 2 EME ETAGE

الدار   CASABLANCA - 22222

نتيجة   : ل  نتيجة  املغرب  البير ء 

النعدام النش ط.

 HAY ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 LAAYOUNE ANGLE RUE AIT

 YAFLMANE FIDA N°341 2 EME

 ETAGE CASABLANCA - 22222

الدار البير ء املغرب. 

و عين:

املنصوري  عبداالله  السيد)ة) 

عم رة  الزهرة  اق مة  عنوانه)ا)  و 

أوسكورة   16 رقم   23 ط أق   23

الدار البير ء   22222 الدارالبير ء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822275.

145I

ficogedek sarl au

SERMATCO
إعالن متعدد القرارات

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SERMATCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: رقم 2/3 

الط أق االول الزرهونية التوسيع 4 

الشطر 3 مكن س - 52222 مكن س 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.49257

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 ين ير   12 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

الشركة  حصص  جميع  أيع  م يلي: 
لف ئدة السيد الشرقي املس وي

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
تعيين السيد الشرقي املس وي  م يلي: 

كمسير للشركة تبع  الستق لة السيد 

الزاهر منعم

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
تعيين السيد الشرقي املس وي  م يلي: 

كموقع للشركة تبع  الستق لة السيد 

الزاهر منعم

على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

م يلي: تغيير الشك2 الق نوني للشركة 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر7ك الوحيد.

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

.: الذي ينص على م يلي:  أند رقم 

تحيين النط م االس �شي للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   24 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1185.

146I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TAIBA IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

TAIBA IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 62 

ألوك ك شقة 1حي الهدى اك دير - 

82222 اك دير املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.23769

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 11 فبراير 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

1حي الهدى  ألوك ك شقة   62 »رقم 

إلى  اك دير املغرب»   82222  - اك دير 

تجزئة   3 الط أق األول أوكس رقم   «

س 42 زاو7ة ش رع سال و ش رع طنجة 

الدشيرة  ت سيال  الصن عية  املنطقة 

الدشيرة   86362  - انزك ن  الجه دية 

الجه دية املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   24 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129293.

147I
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NSCAE COMPANY

 VIVID›ART MARKETING
AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NSCAE COMPANY
 IMMEUBLE ALWAFA 4eme

 ETAGE APP N°08 RUE AL BARID
 BIOUGRA MAROC، 87200،

BIOUGRA MAROC
 VIVID›ART MARKETING

AGENCY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة 
الوف ء الط أق 24 الشقة 28 زنقة 

البريد أيوكرى أيوكرى 87222 
أيوكرى املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
25671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 VIVID’ART MARKETING

.AGENCY
غرض الشركة أإيج ز : استش رات 

في التسيير و االشه ر.
عم رة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
زنقة   28 الشقة   24 الط أق  الوف ء 
 87222 أيوكرى  أيوكرى  البريد 

أيوكرى املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد اس مة خنفر : 334 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   333  : السيد انس فزازي 

أقيمة 122 درهم للحصة .

333 حصة   : السيد هش م وه ني 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اس مة خنفر عنوانه)ا) رقم 
ف 54 الوف ق أنسرك و اك دير 82222 

اكدير املغرب.
عنوانه)ا)  فزازي  انس  السيد 
الوف ق أنسرك و اك دير   152 رقم في 

82222 اكدير املغرب.
عنوانه)ا)  وه ني  هش م  السيد 
زنقة وادي ز7ز حي ايت لحسن اوعلي 
 87222 به   ايت  شتوكة  أيوكرى 

أيوكرى املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اس مة خنفر عنوانه)ا) رقم 
ف 54 الوف ق أنسرك و اك دير 82222 

اكدير املغرب
عنوانه)ا)  فزازي  انس  السيد 
الوف ق أنسرك و اك دير   152 رقم في 

82222 اكدير املغرب
عنوانه)ا)  وه ني  هش م  السيد 
زنقة وادي ز7ز حي ايت لحسن اوعلي 
 87222 به   ايت  شتوكة  أيوكرى 

أيوكرى املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   11 أت ر7خ  أ نزك ن  االأتدائية 

2222 تحت رقم 511.

148I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

STE HEUREUX VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 16
 n° 2 FES 16 rue abdelkrim

 benjelloun n° 2 FES، 30000،
FES MAROC

STE HEUREUX VOYAGE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مك تب 
قس ر7ة املرني�شي 7 ش رع اللة مر7م 

ف س - 32222 ف س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
72151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.HEUREUX VOYAGE
نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املس فر7ن.
مك تب   : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع اللة مر7م   7 قس ر7ة املرني�شي 

ف س - 32222 ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيد عبدالق در الت زي 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : السيد عبدالق در الت زي 

أقيمة 122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبدالق در الت زي عنوانه)ا) 
ش رع موالي عبدهللا رقم 69 الزهور 1 

ف س 32222 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالق در الت زي عنوانه)ا) 
ش رع موالي عبدهللا رقم 69 الزهور 1 

ف س 32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1712.

149I

ASMAA MEDIA GROUP

KUBER
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP

ش رع صهيب الرومي ألوك 39 الرقم 

22 البرنو�شي البير ء، 22222، 

البير ء املغرب

KUBER »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: 13 زنقة 

بحمد املج طي بق مة ليزاأ2 الط أق 

1 الرقم 8 املع ر7ف - - البير ء 

املغرب .

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.384469

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 28 بكتوبر 2222 تم اتخ ذ 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تغيير اسم التج ري 

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تحديد الغرض االجتم عي 

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

تحو27 املقر االجتم عي 

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

تفو7ت حصص اجتم عية 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :3 رقم  أند 

 GEOالشركة اسم  بصبح  م يلي: 

 EQUIPEMENT

أند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

حدد غرض الشركة في م يلي التج رة. 

التصدير و االستيراد 

أند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

العنوان  الى  االجتم عي  املقر  تغيير 

الت لي : ألوك 52 الرقم 7 سعد الخير 

الحي الحسني البير ء

على  ينص  الذي   :6 رقم  أند 

للحصص  الجديد  تقسييم  م يلي: 

االجتم عية .
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أند رقم 7: الذي ينص على م يلي:
تقسيم الجديد لربسم ل الشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

ين ير 2222 تحت رقم 827828.
152I

omar esijelmassi

MEHDI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omar esijelmassi
 imm 79 appart 5 hay nakhil rte

ain smen ، 30000، fes maroc
MEHDI CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 

األر�شي رقم 42 ش رع وهران تجزئة 
لوب أ  منفلوري 1 - 32222 ف س 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72159
 14 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MEHDI CASH
تحو27   : أإيج ز  الشركة  غرض 
بو  عملي ت مقدمة  إجراء  و  األموال 
مدفوع ت  بو  اإليرادات  في  خس رة 
بو  الرم ن)  )صندوق  الرم ن 

عملي ت الرم ن ،.
الط أق   : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع وهران تجزئة   42 األر�شي رقم 
ف س   32222  -  1 منفلوري  لوب أ  

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد البغوري أدر : 522 حصة 
أقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة   : السيدة الزهير زهرة 
أقيمة 122 درهم للحصة .

 52222  : أدر  البغوري  السيد 
أقيمة 122 درهم.

 52222  : زهرة  الزهير  السيدة 
أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  أدر  البغوري  السيد 
 1 الزهور  زنقة حلب   6 ش رع صور 

32222 ف س املغرب.
عنوانه)ا)  زهرة  الزهير  السيدة 
 1 الزهور  زنقة حلب   6 ش رع صور 

32222 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أدر  البغوري  السيد 
 1 الزهور  زنقة حلب   6 ش رع صور 

32222 ف س املغرب
عنوانه)ا)  زهرة  الزهير  السيدة 
 1 الزهور  زنقة حلب   6 ش رع صور 

32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2022/1715.
151I

VISION VASTE CONSULTING

ORSA NORTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
ORSA NORTH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 183 ش رع 

ولي العهد مركز NREA ألوك رقم 
1 مح2 رقم 67 - 92222 طنجة 

املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.124753

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2222 تقرر ح2  28 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ربسم له   مبلغ   ORSA NORTH
مقره   وعنوان  درهم   52.222
العهد  ولي  ش رع   183 اإلجتم عي 
1 مح2 رقم  ألوك رقم   NREA مركز 
نتيجة  املغرب  طنجة   92222  -  67
التوقف النه ئي ألي نش ط مند   : ل 

التأسيس.
 183 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ألوك   NREA ش رع ولي العهد مركز 
 92222 املغرب   67 1 مح2 رقم  رقم 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  الشرادي  عثم ن  السيد)ة) 
الحسن  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا) 
اليو�شي رقم 9 92222 طنجة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   23 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252223.

152I

بودير7ك

NETAFFILIATION MAROC
إعالن متعدد القرارات

بودير7ك
36ب، ش رع بنف  - الط أق األول 
- الدار البير ء 36ب، ش رع بنف  
- الط أق األول - الدار البير ء، 
22222، الدار البير ء املغرب
 NETAFFILIATION MAROC

»شركة املس همة»
وعنوان مقره  االجتم عي: تيكنوب رك 

طر7ق النواصر زاو7ة RS114 و 
CT1229 مكتب رقم 325 الط أق 
الث لث - 22272 الدار البير ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.273425
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 ين ير   25 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
املص دقة على تعيين السيد الطيب 
 E3928 الدأ غ أط قته الوطنية عدد
املقرر  للشركة  مفوض  ع م  كمدير 
خالل اجتم ع املجلس اإلداري أت ر7خ 

29 دجنبر 2221
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
م يلي: مع ينة و قبول استق لة السيد 
كرئيس  مه مه  من  الدأ غ  يوسف 
للمجلس اإلداري و مدير ع م للشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
مع ينة و قبول استق لة السيد عمر 

عيوش من مه مه كمسير للشركة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
ينص  الذي   :----------- رقم  أند 

على م يلي: ------------
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822327.

153I

ETABBAA LAHCEN

KAMTIK IMMOBILIERE
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

KAMTIK IMMOBILIERE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 26 ش رع 
مرس السلط ن شقة 3 الط أق االول 
الدار البير ء الدار البير ء 22222 

الدار البير ء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.KAMTIK IMMOBILIERE

منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

26 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
مرس السلط ن شقة 3 الط أق االول 

 22222 الدار البير ء الدار البير ء 

الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد كموني حسن : 622 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 222  : السيد عوتيق عبد الصمد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 222  : الحم مي  اأراهيم  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد كموني حسن عنوانه)ا) 63 

 26122 تجزئة ايمنوداي اش أرشيد 

أرشيد املغرب.

الصمد  عبد  عوتيق  السيد 

دوار السالم ت اوالد عتو  عنوانه)ا) 

أرشيد   26122 اوالد اسعيد سط ت 

املغرب.

السيد اأراهيم الحم مي عنوانه)ا) 

 26122 ألوك ف ح ح أرشيد   198

أرشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كموني حسن عنوانه)ا) 63 

 26122 تجزئة ايمنوداي اش أرشيد 

أرشيد املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 12334.

154I

Audimi

CHAIMAA LANDESTH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

Audimi

 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

CHAIMAA LANDESTH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

رح ل املسكيني ، أرج الي قوت ، 

عم رة ب ، ط أق 2 ، رقم 4 - 22222 

الدار البير ء املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.461665

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحو27   2222 ين ير   23 املؤرخ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»ش رع رح ل املسكيني ، أرج الي قوت 

، عم رة ب ، ط أق 2 ، رقم 4 - 22222 

»مجمع  إلى  املغرب»  البير ء  الدار 

الفردوس ، مبنى رقم 62 ، ط أق 4 ، 

شقة رقم 7 ، حي الداخلة ، خر7بكة - 

25222 خر7بكة املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822483.

155I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

PHYSIOMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

PHYSIOMAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 31 
زنقة واد الرش شة نرجس س - 

32222 ف س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
72139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 دجنبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PHYSIOMAN
اخص ئي   : غرض الشركة أإيج ز 

العالج الطبيعي..
رقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - زنقة واد الرش شة نرجس س   31

32222 ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 142.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.422  : السيدة حميدوش سن ء 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة حميدوش سن ء عنوانه)ا) 

 52222 م.ج  الزهور  تجزئة   9 رقم 

مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حميدوش سن ء عنوانه)ا) 

 52222 م.ج  الزهور  تجزئة   9 رقم 

مكن س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1846/2022.

156I

RICHOMAG

MY PROM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RICHOMAG

13 املج طي إق مة ليلبيس 

املع ر7ف الدارالبير ء، 22252، 

الدارالبير ء املغرب

MY PROM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 13 

احمد املج طي اق مة االلبيس 

الط أق االول الرقم 8 الدارالبير ء 

الدارالبير ء 22522 الدارالبير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

442843

في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2219 م ي   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MY  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PROM

التطو7ر   : أإيج ز  غرض الشركة 

العق ري.
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الالزمة  املواد  جميع  استيراد 
غرض  وتحقيق  وتطو7ر  للمعدات 

الشركة.
عنوان املقر االجتم عي : 13 احمد 
املج طي اق مة االلبيس الط أق االول 
الدارالبير ء  الدارالبير ء   8 الرقم 

22522 الدارالبير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : الصنه جي  جم ل  السيد 
حصة أقيمة 52.222 درهم للحصة .
السيدة بشرى املهتج : 522 حصة 

أقيمة 52.222 درهم للحصة .
 522  : الصنه جي  جم ل  السيد 

أقيمة 122 درهم.
السيدة بشرى املهتج : 522 أقيمة 

122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد جم ل الصنه جي عنوانه)ا) 
الدارالبير ء   22522 الدارالبير ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جم ل الصنه جي عنوانه)ا) 
الدارالبير ء   22522 الدارالبير ء 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

شتنبر 2219 تحت رقم 71394.
157I

SMYM IMMO

سميم ايمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تفو7ت حصص

SMYM IMMO
 GROUPE ATTAKKADDOUM

 17,2éme ETG SIDI-GH2
 BERNOUSSI-CASABLANCA ،
20610، CASABLANCA MAROC
سميم ايمو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مجموعة 
التقدم مجموعة السكنية17-2 
الط أق الت ني سيدي البرنو�شي - 

22612 الدار البير ء املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.447573

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تمت   2221 دجنبر   17 في  املؤرخ 

املص دقة على :
اسم عي2  )ة)  السيد  تفو7ت 
من  اجتم عية  حصة   1.222 فوزي 
بص2 1.222 حصة لف ئدة السيد )ة) 
دجنبر   17 أت ر7خ  أوزايت  السعدية 

.2221
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 827215.
158I

cabinet jdaini

GROUPE BENI ATIA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
GROUPE BENI ATIA AGRI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 86 زنقة 
املنزل حي السالم أرك ن - 63322 

أرك ن املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

8399
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.GROUPE BENI ATIA AGRI

*تدأير   : أإيج ز  الشركة  غرض 
االستغالل الزراعي

*االستيراد و التصدير
زنقة   86  : عنوان املقر االجتم عي 
 63322  - أرك ن  السالم  حي  املنزل 

أرك ن املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 8.422 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   8  : عالل  مهداد  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
2 حصة   : السيد محمد البداوي 

أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   4  : محمد  أداوي  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   4  : عمرو  كلعي  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   4  : العيد  مهداد  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
4 حصة   : السيد مهداد مصطفى 

أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   3  : خليد  أداوي  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   4  : السيد مهداد اأراهيم 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد مهداد نور الدين : 4 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
 4  : الرحيم  عبد  قدوري  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد منصوري محمد : 3 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   4  : السيد البداوي احمد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
 4  : الدين  نور  البداوي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   4  : السيد أوطيب البك ي 

أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   4  : احمد  أوطيب  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   4  : احمد  اليم ني  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   4  : كلعي  محمد  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد مصطفى شر7ف : 4 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

4 حصة   : السيد الشر7ف محمد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

4 حصة   : السيد الشر7ف سعيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   4  : السيد امليلود أوطيب 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 46 السيد مهداد عالل عنوانه)ا) 
زنقة 22 شطر 2 حي السع دة سيدي 

سليم ن أرك ن 63322 أرك ن املغرب.

السيد محمد البداوي عنوانه)ا) 
زنقة 81 رقم 3 اوالد اأراهيم الن ظور 

62222 الن ظور املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  أداوي  السيد 

دوار أني عطية أوغر7بة أرك ن 63322 

أرك ن املغرب.

السيد كلعي عمرو عنوانه)ا) دوار 

 63322 أرك ن  أوغر7بة  عطية  أني 

أرك ن املغرب.

عنوانه)ا)  العيد  مهداد  السيد 

دوار أني عطية أوغر7بة أرك ن 63322 

أرك ن املغرب.

السيد مهداد مصطفى عنوانه)ا) 

دوار أني عطية أوغر7بة أرك ن 63322 

أرك ن املغرب.

عنوانه)ا)  خليد  أداوي  السيد 

اسب ني  25282 اسب ني  اسب ني .

عنوانه)ا)  اأراهيم  مهداد  السيد 

دوار أني عطية أوغر7بة أرك ن 63322 

أرك ن املغرب.

السيد مهداد نور الدين عنوانه)ا) 

امل ني  51129 امل ني  امل ني .

الرحيم  عبد  قدوري  السيد 
حي   13 رقم   341 زنقة  عنوانه)ا) 

املق ومة أرك ن 63322 أرك ن املغرب.

عنوانه)ا)  احمد  البداوي  السيد 

فرنس  74222 فرنس  فرنس .

الدين  نور  البداوي  السيد 

فرنس    78192 فرنس   عنوانه)ا) 

فرنس .

عنوانه)ا)  البك ي  أوطيب  السيد 
أرك ن  املق ومة  حي   354 زنقة   16

63322 أرك ن املغرب.
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عنوانه)ا)  احمد  أوطيب  السيد 
 63322 دوار أني عطية اكليم أرك ن 

أرك ن املغرب.
عنوانه)ا)  احمد  اليم ني  السيد 
دوار أني عطية أوغر7بة أرك ن 63322 

أرك ن املغرب.
السيد محمد كلعي عنوانه)ا) دوار 
 63322 أرك ن  أوغر7بة  عطية  أني 

أرك ن املغرب.
السيد مصطفى شر7ف عنوانه)ا) 
أرك ن   63322 اكليم أرك ن   1 92 حي 

املغرب.
السيد الشر7ف محمد عنوانه)ا) 

اسب ني  25282 اسب ني  اسب ني .
السيد الشر7ف سعيد عنوانه)ا) 
حي 26 رقم 487 اكليم أرك ن 63322 

أرك ن املغرب.
عنوانه)ا)  أوطيب  امليلود  السيد 
228 حي 4 اكليم أرك ن 63322 أرك ن 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 46 السيد مهداد عالل عنوانه)ا) 
زنقة 22 شطر 2 حي السع دة سيدي 
سليم ن أرك ن 63322 أرك ن املغرب

عنوانه)ا)  احمد  اليم ني  السيد 
دوار أني عطية أوغر7بة أرك ن 63322 

أرك ن املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   29 أت ر7خ  أبرك ن  االأتدائية 

2222 تحت رقم 178/2022.
159I

إئتم ني ت من ر العرائش

Sté. Anypub– SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتم ني ت من ر العرائش
ش رع اأن خلدون، رقم 25 ، 9222، 

العرائش املغرب
Sté. Anypub– SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 
السفلي الك ئن أرقم 373 تجزئة 
 Ville 92222 - الوحدة أ لعرائش

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

6761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté.  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.Anypub– SARL

كمقر   : أإيج ز  الشركة  غرض 

للشركة.

الط أق   : االجتم عي  املقر  عنوان 

تجزئة   373 أرقم  الك ئن  السفلي 

 Ville  92222  - أ لعرائش  الوحدة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

522 حصة   : السيد انس الزالوي 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : الخليفي  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

522 أقيمة   : السيد انس الزالوي 

122 درهم.

 522  : الخليفي  يوسف  السيد 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الزالوي  انس  السيد 
العرائش   373 رقم   2 تجزئة الوحدة 

92222 العرائش املغرب.

السيد يوسف الخليفي عنوانه)ا) 

العرائش  الث ني  الحسن  إعدادية 

92222 العرائش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الزالوي  انس  السيد 
العرائش   373 رقم   2 تجزئة الوحدة 

92222 العرائش املغرب.

السيد يوسف الخليفي عنوانه)ا) 

العرائش  الث ني  الحسن  إعدادية 

92222 العرائش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لعرائش أت ر7خ 25 م رس 

2222 تحت رقم 213/2022.

162I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

HOME COMFORTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

HOME COMFORTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة. 4 

مستودع رقم 42 منطقة األنشطة 

اإلقتص دية الفنيدق املنطقة 

الحرة واد نيكرو 93122 الفنيدق. - 

93122 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

31325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HOME :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.COMFORTS

استيراد   : أإيج ز  الشركة  غرض 

وتخز7ن وتوزيع وبيع وإع دة تصدير 

األث ث وديكورات املن زل.

 4 عنوان املقر االجتم عي : تجزئة. 

األنشطة  منطقة   42 رقم  مستودع 

اإلقتص دية الفنيدق املنطقة الحرة 

واد نيكرو 93122 الفنيدق. - 93122 

الفنيدق املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : املطواطي  كر7م  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد كر7م املطواطي عنوانه)ا) 

حي سيدي أوغ أة عين حمراء رقم 6 

الفنيدق 93122 الفنيدق املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كر7م املطواطي عنوانه)ا) 

حي سيدي أوغ أة عين حمراء رقم 6 

الفنيدق 93122 الفنيدق املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   25 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 927.

161I

ASMAA MEDIA GROUP

EDITSYS-IT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

ASMAA MEDIA GROUP

ش رع صهيب الرومي ألوك 39 الرقم 

22 البرنو�شي البير ء، 22222، 

البير ء املغرب

EDITSYS-IT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي 56 ش رع 

موالي يوسف الط أق 3 الشقة 14 

- - البير ء املغرب .

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.428211
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أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2222 تقرر ح2  22 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ربسم له   مبلغ   EDITSYS-IT

مقره   وعنوان  درهم   122.222

يوسف  موالي  ش رع   56 اإلجتم عي 

البير ء   -  -  14 الشقة   3 الط أق 

املغرب نتيجة ل : عدم االشتغ ل .

و حدد مقر التصفية ب 56 ش رع 

موالي يوسف الط أق 3 الشقة 14 - - 

البير ء املغرب . 

و عين:

و  شقرون  أن  ادريس  السيد)ة) 

اللطف  تجزئة  لس سفة  عنوانه)ا) 

فيال رقم 7 - البير ء املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 56 ش رع 

موالي يوسف الط أق 3 الشقة 14 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 817926.

162I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 SMARTECH SECURITY sarl
au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

GHALMY CONSEILS SARL AU

 HAY EL BAHJA N° 231 EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،

 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC

 SMARTECH SECURITY sarl au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 61 اللة 

اليقوت تق طع مصطفى ملع ني رقم 

56 مركز الر7 ض الط أق االول - 

22522 الدار البير ء املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.5111
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تحو27   2222 ين ير   13 املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
مصطفى  تق طع  اليقوت  اللة   61»
مركز الر7 ض الط أق   56 ملع ني رقم 
البير ء  الدار   22522  - االول 
االقتص دي  »املركب  إلى  املغرب» 
156 - 43222 قلعة  واالجتم عي رقم 

السراغنة املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أقلعة السراغنة أت ر7خ 15 

م رس 2222 تحت رقم 117/2022.
163I

SOUR IMMOBILIER

 SAY INTERNATIONAL
INVESTMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد
تفو7ت حصص

SOUR IMMOBILIER
 AV LALLA YACOUT ANGLE 61
 MUSTAPHA EL MAANI ETG 2
 N°62 ، 20220، CASABLANCA

MAROC
 SAY INTERNATIONAL

INVESTMENTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 36 

ش رع املسيرة الخصراء - 22222 
الدارالبير ء املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.375843
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تمت   2222 ين ير   25 في  املؤرخ 

املص دقة على :
م جد  محمد  )ة)  السيد  تفو7ت 
17.222 حصة اجتم عية من  أنيس 
حصة لف ئدة السيد   17.222 بص2 
 25 أت ر7خ  سوه ري  الحق  عبد  )ة) 

ين ير 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 815227.
164I

HLZCONSULTING

LOGOR CONSEILS SARL
إعالن متعدد القرارات

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er
 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
LOGOR CONSEILS SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: 12 ش رع 
طترق أن ز7 د املكتب رقم 4 جيليز 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.5747
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 فبراير   18 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
عب س  أن  السيد  أوف ة  قرار  م يلي: 
توزيع  تم  ؛  كم ل  محمد  الطع رجي 
حصصه أين الورثة على النحو الت لي: 
 522 ع شق  الغزواني  رقية  السيدة 
حصة السيد فهد أنعب س الطع رجي 

2522 حصة
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
أنعب س  فهد  السيد  تعيين  م يلي: 
غير  لفترة  وحيد  كمسير  الطع رجي 

محدودة
على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
من  الق نوني  الشك2  غيير  م يلي: 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ذات  إلى شركة  واحد  الشر7ك  ذات 

مسؤولية محدودة 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  أند 
ذات  شركة  تشكي2  يتم  م يلي: 
عدد  )ش.م.ل.  محدودة  مسؤولية 
328- رقم  أ لظهير  الص در   99-82

 1999 ديسمبر   32 املؤرخ   1991

وكذلك أموجب هذه األنظمة.

على  ينص  الذي   :26 رقم  أند 

 
ً
م يلي: س هم الشرك ء في الشركة نقدا

مقسمة  درهم   322.222.22 أمبلغ 

ك لت لي السيدة رقية الغزواني ع شق 

أنعب س  فهد  السيد  حصة   522

الطع رجي 2522 حصة

على  ينص  الذي   :12 رقم  أند 

تم تعيين السيد فهد أنعب س  م يلي: 

غير  لفترة  وحيد  مسير  الطع رجي 

محدودة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3826.

165I

BUSINESS CONSULT CABINE

CIH TRANS سياش ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CONSULT CABINE

 APPT 11, ETAGE 2, IMM12,

 RUE KENITRA, V.N. MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC

CIH TRANS سي ش ترانس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة ب 

شقة 13 الهن ء النعيم 7 مكن س. - 

52272 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

52123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 بكتوبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CIH  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

TRANS سي ش ترانس.
نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املستخدمين من بج2 الغير.
نق2 السلع من بج2 الغير.

تصدير و استراد..
عنوان املقر االجتم عي : عم رة ب 
 - مكن س.   7 النعيم  الهن ء   13 شقة 

52272 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيد البوعزاوي خ لد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد البوعزاوي خ لد عنوانه)ا) 
 7 النعيم  الهن ء   13 عم رة ب شقة 

مكن س. 52272 مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البوعزاوي خ لد عنوانه)ا) 
 7 النعيم  الهن ء   13 عم رة ب شقة 

مكن س. 52272 مكن س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   28 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 484.
166I

FICOSAGE

 STE LA CAPITAL DE
L›ELECTROMENAGER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
 Rce Triangle D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes maroc
 STE LA 500.000 DE

 L›ELECTROMENAGER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 1 
متجر رقم 1 تجزئة فدوى أنسودة 

ف س - 32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72125

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة  الشركة  تسمية 

أمختصر  اإلقتر ء  عند 

 STE LA 522.222 DE  : تسميته  

.L’ELECTROMENAGER SARL

شراء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

االجهزة  ك2  في  واملت جرة  توزيع  أيع 

االدوات االلي ت واملنتج ت االلكترو-

منزلية.

 1 تجزئة   : عنوان املقر االجتم عي 

أنسودة  فدوى  تجزئة   1 رقم  متجر 

ف س - 32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

852 حصة   : السيد كنون محمد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد كنون ادريس : 852 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد كنون عبد هللا : 852 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   852  : علي  كنون  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة كنون امينة : 852 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
بشرى  حسيني  عراقي  السيدة 

درهم   122 أقيمة  حصة   752  :

للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد كنون محمد عنوانه)ا) رقم 

56 تجزئة النزهة طر7ق عين الشقف 

ف س 32222 ف س املغرب.

عنوانه)ا)  ادريس  كنون  السيد 
1 حي النزهة طر7ق عين  224 الط أق 

الشقف ف س 32222 ف س املغرب.
السيد كنون عبد هللا عنوانه)ا) 
عين  طر7ق  النزهة  تجزئة   56 رقم 

الشقف ف س 32222 ف س املغرب.
رقم  السيد كنون علي عنوانه)ا) 
56 تجزئة النزهة طر7ق عين الشقف 

ف س 32222 ف س املغرب.
عنوانه)ا)  امينة  كنون  السيدة 
عين  طر7ق  النزهة  تجزئة   56 رقم 

الشقف ف س 32222 ف س املغرب.
بشرى  حسيني  عراقي  السيدة 
عنوانه)ا) رقم 56 تجزئة النزهة طر7ق 
ف س   32222 ف س  الشقف  عين 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  كنون  السيد 
عين  طر7ق  النزهة  تجزئة   56 رقم 

الشقف ف س 32222 ف س املغرب
عنوانه)ا)  ادريس  كنون  السيد 
1 حي النزهة طر7ق عين  224 الط أق 

الشقف ف س 32222 ف س املغرب
السيد كنون عبد هللا عنوانه)ا) 
عين  طر7ق  النزهة  تجزئة   56 رقم 

الشقف ف س 32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1676/2022.

167I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LM MED & PHARM
إعالن متعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LM MED & PHARM
 »شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: مح2 رقم 
25 إق مة سالمة 1، تجزئة املجد 

عين عمير، طر7ق إيموزار - 32222 
ف س املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.64817
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
2221 تم اتخ ذ  31 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
 122.222 من  بي  درهم   422.222

درهم إلى 522.222 درهم 
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تحديث املقر اإلجتم عي للشركة من 
مح2 رقم 25 إق مة سالمة 1، تجزئة 
املجد عين عمير، طر7ق إيموزار ف س 
إلى مح2 رقم 61 ش رع طر7ق الوحدة 

عين عمير، طر7ق إيموزار ف س
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
ينص على  الذي  و7:   6 رقم  أند 
هو  الح لي  الشركة  ربسم ل  م يلي: 
 5222 إلى  مقسم  درهم   522.222
السيد  إسم  في  اجتم عية  حصة 

مصطفى العسري
أند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
املقر اإلجتم عي للشركة هو مح2 رقم 
ش رع طر7ق الوحدة عين عمير،   61

طر7ق إيموزار ف س
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   22 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1569.
168I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

LAKHLIFI-TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح س حة الني2 رقم 62 
العيون ، 72222، العيون املغرب

 LAKHLIFI-TRAV
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الراحة رقم 1197 - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

41241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.LAKHLIFI-TRAV

اشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املتعددة.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
العيون   72222  -  1197 الراحة رقم 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ربسم ل الشركة: 1.622.222 

درهم، مقسم ك لت لي:

لخليفي  اسو7لم  سيدي  السيد 

درهم   16.222 أقيمة  حصة   122  :

للحصة .

 : لخليفي  اسو7لم  السيد سيدي 

1622222 أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

لخليفي  اسو7لم  سيدي  السيد 
عنوانه)ا) از7ك قي دة أوكراع العيون 

72222 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

لخليفي  اسو7لم  سيدي  السيد 
عنوانه)ا) از7ك قي دة أوكراع العيون 

72222 العيون املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 943.
169I

GDALA DE CONSTRUCTION

 GDALA DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو7ت حصص

GDALA DE CONSTRUCTION
 RUE AIT OURIR BD MLY,23

 YOUSSE CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA MAROC
 GDALA DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 23 زنقة 

ايت اور7ر الط أق 2 أوركون - 
22252 الدار البير ء املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.357267
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 فبراير   28 في  املؤرخ 

املص دقة على :
ركوت  سعيد  )ة)  السيد  تفو7ت 
522 حصة اجتم عية من بص2 522 
حصة لف ئدة السيد )ة) عبد اله دي 

فراح أت ر7خ 28 فبراير 2222.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 817423.
172I

JEBBOUR ABDELGHANI

 INTERNATIONAL TEXTILE
TRADE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

JEBBOUR ABDELGHANI
25 ش رع املسيرة اتلخرراء اق مة 
سفير رقم 14 ، 92222، طنجة 

املغرب
 INTERNATIONAL TEXTILE
TRADE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي مكتب ب 
229E- الط أق الت ني مركز االعم ل 
نوردامي قطعة A 43 املنطقة الحرة 

- 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
125223

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 INTERNATIONAL TEXTILE

.TRADE
غرض الشركة أإيج ز : الخي طة و 

النسيج.
عنوان املقر االجتم عي : مكتب ب 
الت ني مركز االعم ل  الط أق   -229E
A 43 املنطقة الحرة  نوردامي قطعة 

- 92222 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : م جد  الحديوي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الحديوي م جد عنوانه)ا) 

هوالندا 92222 روطردام هوالندا.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحديوي م جد عنوانه)ا) 

هوالندا 92222 روطردام هوالندا
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   21 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1944.

171I

fiduazizi

 ETABLISSEMENT LAFQIR
COMMERCE

إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
ش رع عمر املخت ر حي القدس ش رع 
عمر املخت ر حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
 ETABLISSEMENT LAFQIR
COMMERCE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: مدينة 

الوف ق الشطر الث لث ألوك A رقم 
1488 مدينة الوف ق الشطر الث لث 
ألوك A رقم 1488 72222 العيون 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.21745

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   28 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
الذي   :21-22-23-24 رقم  قرار 
تفو7ت السيد   21- ينص على م يلي: 
محمد س لم دحو 522 حصة لف ئدة 
-2تفو7ت  لكف وني  س لكة  السيدة 
حصة   522 منصور  لفقير  السيد 
 23- لف ئدة السيدة س لكة لكف وني 
س لم  محمد  داحو  السيد  استق لة 
من منصبه كمسير للشركة و تعيين 
مسيرة  لكف وني  س لكة  السيدة 
الشك2  -24تغيير  للشركة  وحيدة 
ذات  شركة  الى  للشركة  الق نوني 
الشر7ك  ذات  املحدودة  السؤولية 

الوحيد 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
الذي   :21-22-23-24 رقم  أند 
تفو7ت السيد   21- ينص على م يلي: 
محمد س لم دحو 522 حصة لف ئدة 
-2تفو7ت  لكف وني  س لكة  السيدة 
حصة   522 منصور  لفقير  السيد 
 23- لف ئدة السيدة س لكة لكف وني 
س لم  محمد  داحو  السيد  استق لة 
من منصبه كمسير للشركة و تعيين 
مسيرة  لكف وني  س لكة  السيدة 
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الشك2  -24تغيير  للشركة  وحيدة 

ذات  شركة  الى  للشركة  الق نوني 

الشر7ك  ذات  املحدودة  السؤولية 

الوحيد 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 964/2022.

172I

fiduciaire al hayat

TOURNESOL CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire al hayat

 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er

 étage numéro 2 Tanger ،

90000، tanger maroc

TOURNESOL CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

سليمة الط أق األر�شي رقم 12 

قيس ر7ة الدأ غ - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126147

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.TOURNESOL CAR

كراء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات أدون س ئق.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 12 رقم  األر�شي  الط أق  سليمة 
طنجة   92222  - الدأ غ  قيس ر7ة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : مصطفى  داري  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : مصطفى  داري  السيد 

أقيمة 122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  داري مصطفى  السيد 
إق مة اأن أطوطة ب رقم 14 92222 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت ايدير محمد عنوانه)ا) 
139 92222 طنجة  3 رقم  حي الخير 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 126147.
173I

WEB CONQUEST TECHNOLOGIES

 WEB CONQUEST
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

 WEB CONQUEST
TECHNOLOGIES

322 اأراهيم الروداني عم رة 
الر7ح ن الط أق 5 شقة 21 - 22332 

الدار البير ء املغرب
 WEB CONQUEST

TECHNOLOGIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 322 

اأراهيم الروداني عم رة الر7ح ن 
الط أق 5 شقة 21 - 22332 الدار 

البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

535831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 WEB  : أمختصر تسميته   االقتر ء 

.CONQUEST TECHNOLOGIES

 : أإيج ز  الشركة  غرض 

االستر فة وهندسة الو7ب

االستش رات والتدر7ب

االأتك ر والحلول الرقمية.

 322  : االجتم عي  املقر  عنوان 

الر7ح ن  عم رة  الروداني  اأراهيم 

الدار   22332  -  21 شقة   5 الط أق 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   122  : السيد الح ف  بمين 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الح ف  بمين عنوانه)ا) زنقة 
الدار   22952 15 عين السبع  رقم   1

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الح ف  بمين عنوانه)ا) زنقة 
الدار   22952 15 عين السبع  رقم   1

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 535831

174I

 THE SPACE OF KNOWLEDGE AND

LANGUAGES PRIVE

دي سبايس أوف كنوليدج أند 
النجويتش

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 THE SPACE OF KNOWLEDGE
AND LANGUAGES PRIVE

 SOUS SOL N 87 LOT HIBA RTE
MEKNES FES ، 30000، ف س 

Maroc
دي سب يس بوف كنوليدج بند 

النجو7تش شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 
تحت األر�شي رقم 87 تجزئة هبة 
طر7ق مكن س - 32222 ف س 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.64823

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تعيين   2221 بأر27   22 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

العسري حميد كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 2795.

175I

FIDUCIAIRE ZOUHRI

MOSTAFA AL KOUDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOUHRI
 IMM10 BUR AL WAHA ETG

 2 N°11 RUE MACHRAA
 BELKSSIRI ، 30000، FES

MAROC
MOSTAFA AL KOUDS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد
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وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم6 

ش رع إم م علي رقم 3 املدينة 

الجديدة ف س - 32222 ف س 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MOSTAFA AL KOUDS

غرض الشركة أإيج ز : أيع و شراء 

قط ع غي رللسي رات .
رقم6   : االجتم عي  املقر  عنوان 

ش رع إم م علي رقم 3 املدينة الجديدة 

ف س - 32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : البوز7دي  مصطفى  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

البوز7دي  مصطفى  السيد 
تجزئة   6 زنقة   121 رقم  عنوانه)ا) 

 32292 ف س  اتغ ت  ادريس  موالي 

ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

البوز7دي  مصطفى  السيد 
تجزئة   6 زنقة   121 رقم  عنوانه)ا) 

موالي ادريس اتغ ت ف 32292 ف س 

املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1723.

176I

FIDWAY CONSEIL

FARHIPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE(، 50000،
MEKNES MAROC

FARHIPRO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 
أ لسفلي رقم 38 تجزئة العراي�شي 2 
البس تين - 52222 مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

55693
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.FARHIPRO
االنع ش   : غرض الشركة أإيج ز 
االشغ ل  في  مق ولة   – العق ري 

املختلفة – التصدير و االستيراد.
مح2   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 2 تجزئة العراي�شي   38 أ لسفلي رقم 

البس تين - 52222 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   522  : فرحي  أدر  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد اأراهيم فرحي : 522 حصة 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أدر فرحي الح م2 لبط قة 
 D  444724 الوطنية  التعر7ف 
عنوانه)ا) رقم 38 تجزئة العراي�شي 2 

البس تين 52222 مكن س املغرب.
الح م2  فرحي  اأراهيم  السيد 
 439449 التعر7ف الوطنية  لبط قة 
شقة   5 النخي2  إق مة  عنوانه)ا)   D
 52222 زنقة أني امكيلد م.ج   14 ب 

مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الح م2  فرحي  عبدالعز7ز  السيد 
 D 19855 لبط قة التعر7ف الوطنية
العراي�شي  تجزئة   38 رقم  عنوانه)ا) 
مكن س املغرب   52222 البس تين   2

يسير الشركة ملدة غير محدودة
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   15 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1226.
177I

ائتم نية أوعرفة

TINDRA AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

ائتم نية أوعرفة
رقم49 زنقة الدار البير ء أوعرفة 
أوعرفة، 61222، أوعرفة املغرب
TINDRA AGRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي : 18 

قر7ة تم نين زن قة - 61222 فيجيج 
املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.773
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2222 فبراير   28 في  املؤرخ 
شركة   TINDRA AGRO ح2 
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم وعنوان   2.222.222 ربسم له  
تم نين  قر7ة   18 اإلجتم عي  مقره  

املغرب  فيجيج   61222  - زن قة 

االهداف  تحقيق  الستح لة  نتيجة 

االجتم عية للشركة.

و عين:

السيد)ة) ف تح الدهبي و عنوانه)ا) 

الرب ط   52222 سوس  ش رع   17

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

18 قر7ة  2222 وفي  28 فبراير  أت ر7خ 

تم نين زن قة - 61222 فيجيج املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   18 أت ر7خ  أفجيج  االأتدائية 

2222 تحت رقم 37/2022.

178I

ائتم نية أوعرفة

STE TANASSISTE TALSINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

ائتم نية أوعرفة

رقم49 زنقة الدار البير ء أوعرفة 

أوعرفة، 61222، أوعرفة املغرب

STE TANASSISTE TALSINT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : مركز 

ت لسينت - 61252 ت لسينت املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.717

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر   2222 م رس   27 في  املؤرخ 

 STE TANASSISTE TALSINT ح2 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  

ت لسينت  مركز  اإلجتم عي  مقره  

نتيجة  املغرب  ت لسينت   61252  -

لصعوبة استمرار الشركة مع غي ب 

اي نش ط- صعوب ت م لية.

و عين:

ادريس  اوطلحة موالي  السيد)ة) 

الخرراء  املسيرة  ش رع  عنوانه)ا)  و 

)ة)  ميدلت املغرب كمصفي   52222

للشركة.



عدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222)الجريدة الرسمية   7450

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
مركز  وفي   2222 م رس   27 أت ر7خ 
ت لسينت - 61252 ت لسينت املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   11 أت ر7خ  أفجيج  االأتدائية 

2222 تحت رقم 38/2022.
179I

إئتم نية أ ر7ة

E.B.A.A TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتم نية أ ر7ة
خلي12 رقم148 املح ميد مراكش ، 

42162، مراكش املغرب
E.B.A.A TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي والد 
حسون ،دوار الطوالب رقم 

-122مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 E.B.A.A :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.TRAVAUX
•اعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

أن ء
والسب كة  الكهرب ء  بعم ل   •

وبعم ل التركيب األخرى
• تكييف الهواء-التدفئة-التبريد

• الري- بحواض السب حة
•خدم ت املراقبة

•عق قير.
والد   : االجتم عي  املقر  عنوان 
رقم  الطوالب  ،دوار  حسون 
مراكش   42222  - -122مراكش 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : حسن ء  غرن طي  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد املعنة احس ن : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة غرن طي حسن ء عنوانه)ا) 

تجزئة املهد مجموعة 4 عم رة 28 رقم 

17 الرحمة 2 دار أوعزة الدار البير ء 

22222 الدار البير ء املغرب.

عنوانه)ا)  احس ن  املعنة  السيد 

املح ميد   481 رقم  النهرة  حي 

42222 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة غرن طي حسن ء عنوانه)ا) 

تجزئة املهد مجموعة 4 عم رة 28 رقم 

17 الرحمة 2 دار أوعزة الدار البير ء 

22222 الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134477.

182I

CABINET CADRE CONSEIL

OUMI PTD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

OUMI PTD SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

امنسيت تزار7ن زاكورة - 47723 

زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

3841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OUMI :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.PTD SARL AU

االشغ ل   : غرض الشركة أإيج ز 

املختلفة او البن ء

بو صي نة قنوات االتص ل  البن ء 

وبن أيب املي ه والصرف الصحي..

دوار   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 47723  - زاكورة  تزار7ن  امنسيت 

زاكورة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : يوسف  أنداوود  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أنداوود يوسف عنوانه)ا) 

 47723 دوار امنسيت تزار7ن زاكورة 

زاكورة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أنداوود يوسف عنوانه)ا) 

 47723 دوار امنسيت تزار7ن زاكورة 

زاكورة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أزاكورة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 98.

181I

moorish co

 TEAM S.FAMILLY

CONNECT CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

 Team S.Familly Connect Call

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع عبد 

املومن وزنقة سمية إق مة شهرزاد 

3 الط أق 4 رقم 22 الدار البير ء - 

22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Team  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.S.Familly Connect Call

مركز   : أإيج ز  الشركة  غرض 

االتص ل.

عنوان املقر االجتم عي : ش رع عبد 

إق مة شهرزاد  وزنقة سمية  املومن 
 - الدار البير ء   22 4 رقم  الط أق   3

22222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : السيد م م دو سوم هورو 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة ايص ط  م ري كون : 522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

سوم هورو  م م دو  السيد 

 99326 الع ج  س ح2  عنوانه)ا) 

س ح2 الع ج س ح2 الع ج.
كون  م ري  ايص ط   السيدة 

 99326 الع ج  س ح2  عنوانه)ا) 

س ح2 الع ج س ح2 الع ج.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

سوم هورو  م م دو  السيد 

 99326 الع ج  س ح2  عنوانه)ا) 

س ح2 الع ج س ح2 الع ج

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822193.

182I

ASMAA MEDIA GROUP

KA PRESTA
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP

ش رع صهيب الرومي ألوك 39 الرقم 

22 البرنو�شي البير ء، 22222، 

البير ء املغرب

KA PRESTA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: زنقة 

ركراكة اق مة الكورنيش الشقة 1 

العم رة 2 - - البير ء املغرب .

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.425681

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

2222 تم اتخ ذ  24 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

السيدة  من  حصة   522 تفو7ت 

ألبكش  مر7م الى السيد دواح عبد هللا 

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تسمية السيد دواح عبد هللا كمسيير 

جديد 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  أند 
التقسسيم الجديد للحصص  م يلي: 

االجتم عية
أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
التقسيم الجديد لر\اسم ل الشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 29 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

دجنبر 2222 تحت رقم 756799.
183I

AAC AFRIC EXPERTISE

QR12
إعالن متعدد القرارات

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET BUSINESS CLASS N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
QR12 »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: زاو7ة 
يعقوب املنصور و زنقة سقراط 
تجزئة 5 اق مة م زور27 - 22242 

الدار البير ء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.425227

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   28 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
جم ل  السيد  استق لة  قبول  م يلي: 

حمدوش من مه مه كمسير 
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
992 حصة من طرف شركة  تفو7ت 
تمتلكه    TENOR RESTAURATION
في راس ل شركة QR12 لف ئدة شركة 

TENOR IMMOBILIER SCI
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
 TENOR تعيين شر7ك جديد شركة 

 IMMOBILIER SCI
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
تعدي2  و  االس �شي  النظ م  تحيين 
امل دتين 7-6و42 من النظ م االس �شي

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822623.

184I

CAB ASSISTANCE

ABIRIJ PRIVATE SCHOOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ABIRIJ PRIVATE SCHOOL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي املجتمع 

الحرري أطنجة 3946 حي الز7 تن 

1 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABIRIJ :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.PRIVATE SCHOOL

غرض الشركة أإيج ز : التعليم م  

قب2 الدرا�شي والتعليم االأتدائي.

املجتمع   : عنوان املقر االجتم عي 

حي الز7 تن   3946 الحرري أطنجة 

1 - 92222 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : السيدة هدى الخملي�شي 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد هدى الخملي�شي عنوانه)ا) 
الرهراه  القدس  مجمع   25 فيال 

92222 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هدى الخملي�شي عنوانه)ا) 
الراهراه  القدس  مجمع   25 فيال 

92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252589.

185I

O’GESTION & CONSEIL

CÉRÉMONIE EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL
شقة 12 الط أق الث لث 18 مكرر 
زنقة محمد عبدو إق مة حمزة ، 

OUJDA MAROC ،62222
CÉRÉMONIE EVENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي و3 تجزئة 

لعلج حي موالي امليلود - 62222 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
39129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. CÉRÉMONIE EVENT
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أيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مستحررات الحلو7 ت أ لتقسيط.

عنوان املقر االجتم عي : و3 تجزئة 

 62222  - امليلود  موالي  حي  لعلج 

وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 342  : السيد ايت أيبون اأراهيم 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 332  : السيد ايت أيبون الحسن 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 332  : علي  أيبون  ايت  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اأراهيم  أيبون  ايت  السيد 

مسلم  ش رع  الهدى  حي  عنوانه)ا) 
زنقة بسد اأن الفرات رقم 12 62222 

وجدة املغرب.

الحسن  أيبون  ايت  السيد 

حي الهدى ش رع اأن رشد  عنوانه)ا) 
رقم 17 62222 وجدة املغرب.

السيد ايت أيبون علي عنوانه)ا) 

بسد  زنقة  مسلم  ش رع  الهدى  حي 

وجدة   62222  12 رقم  الفرات  اأن 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اأراهيم  أيبون  ايت  السيد 

مسلم  ش رع  الهدى  حي  عنوانه)ا) 
زنقة بسد اأن الفرات رقم 12 62222 

وجدة املغرب

الحسن  أيبون  ايت  السيد 

حي الهدى ش رع اأن رشد  عنوانه)ا) 
رقم 17 62222 وجدة املغرب

السيد ايت أيبون علي عنوانه)ا) 

حي الهدى ش رع مسلم زنقة بسد اأن 

الفرات رقم 12 62222 وجدة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 417.

186I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MOM FARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش رع مور7ت ني  صندوق البريد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب

MOM FARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي املس ر 131 

الحي الصن عي - 42222 مراكش 

املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.99369

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2222 م رس   18 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 

 12.222« بي من  درهم»   492.222»

عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 
ديون  مع  مق صة  إجراء   : طر7ق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134668.

187I

FIDUCIAIRE KHALID

STE KATA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

STE KATA TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي 129 

قيس ر7ة الخيرية االسالمية طر7ق 

عين أني مطهر - وجدة - 62222 

وجدة املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.25371

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 28 م رس  املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

ربسم له   مبلغ   KATA TRAVAUX

مقره   وعنوان  درهم   12.222

الخيرية  قيس ر7ة   129 اإلجتم عي 

 - مطهر  أني  عين  طر7ق  االسالمية 

62222 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 

ل : عدم تحقيق الهدف التج ري.

 129 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طر7ق  االسالمية  الخيرية  قيس ر7ة 

 62222  - وجدة   - مطهر  أني  عين 

وجدة املغرب. 

و عين:
كرزازي  الرزاق  عبد  السيد)ة) 

الخيرية  قيس ر7ة   129 عنوانه)ا)  و 

 - مطهر  أني  عين  طر7ق  االسالمية 

وجدة 62222 وجدة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   22 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 326.

188I

إئتم ني ت من ر العرائش

الشركة العقارية اسمارة ش.م
تعيين مدير ع م

إئتم ني ت من ر العرائش

ش رع اأن خلدون، رقم 25 ، 9222، 

العرائش املغرب

الشركة العق ر7ة اسم رة ش.م 

شركة املس همة

وعنوان مقره  االجتم عي ش رع 

محمد الخ مس رقم 74 العرائش - 

92222 العرائش النغرب.

تعيين مدير ع م

رقم التقييد في السج2 التج ري 9.

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 27 فبراير 2222.

رشيد  السيد)ة)  تعيين  تقرر 

الشركة  لشركة  ع م   مديرا  الن صر 

 27 أت ر7خ  ش.م  اسم رة  العق ر7ة 

فبراير 2222

وتتمث2 الصالحي ت املخولة فيم  

يلي: رئيس ومدير ع م للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لعرائش أت ر7خ 24 م رس 

2222 تحت رقم 347.

189I

nador conseil sarl au

FAVORI-VOYAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

FAVORI-VOYAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

طنجة رقم 93 - 62222 الن ظور 

املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

. 5261

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 21 فبراير 2222 تقرر إنش ء 

و   - فرع ت بع للشركة تحت التسمية 

م رس   2 ش رع   3 أ لعنوان  الك ئن 

مدينة مالح سال - 11222 سال املغرب 

العاللي  و املسير من طرف السيد)ة) 

عبد االله.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 547.

192I
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE RANGERS SECURITE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم ألوك 2 رقم 27 السم رة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،

 STE RANGERS SECURITE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي السالم 

2 ألوك ا رقم 62 السم رة - 72222 

السم رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

2681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.RANGERS SECURITE SARL AU

اعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

حراسة .

السالم   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 72222  - السم رة   62 ألوك ا رقم   2

السم رة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد حسن لهبيرة : 1.222 حصة 

أقيمة 122.222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  لهبيرة  حسن  السيد 
 212 رقم   23 مخيم الوحدة الربيب 

السم رة 72222 السم رة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لهبيرة  حسن  السيد 
 212 رقم   23 مخيم الوحدة الربيب 

السم رة 72222 السم رة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 االأتدائية أ لسم رة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 84/2022.

191I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE SATSFACTION ET
DEVLOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72222، السم رة املغرب

 ste satsfaction et devloppement
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي الحي 

الجديد ش رع الحسن الت ني ألوك 
22 رقم 11 مكرر السم رة - 72222 

السم رة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
2421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 بكتوبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. satsfaction et devloppement

اشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء واشغ ل مختلفة .

الحي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

ألوك  الت ني  الحسن  ش رع  الجديد 
 72222  - 11 مكرر السم رة  22 رقم 

السم رة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : حميدا  الحسين  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسين حميدا عنوانه)ا) 

ط ن  الجديد  الحي  مجموعة   179

ط ن 82222 طنط ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين حميدا عنوانه)ا) 

ط ن  الجديد  الحي  مجموعة   179

ط ن 82222 ط نط ن املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لسم رة أت ر7خ 13 بكتوبر 

2221 تحت رقم 192.

192I

إئتم ني ت من ر العرائش

الشركة العقارية اسمارة ش.م
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

إئتم ني ت من ر العرائش

ش رع اأن خلدون، رقم 25 ، 9222، 

العرائش املغرب

الشركة العق ر7ة اسم رة ش.م 

»شركة املس همة»

وعنوان مقره  االجتم عي: ش رع 

محمد الخ مس رقم 74 العرائش 

 av ibn khaldoun- larache .25

92222 العرائش املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 9.

اإلداري  الع م  الجمع  إط ر  في 

املؤرخ في 25 ين ير 2222 تقرر تعيين 

السيد الن صر رشيد .

رئيس  ملجلس إدارة شركة الشركة 
العق ر7ة اسم رة ش.م

أت ر7خ: 25 ين ير 2222
له  املخولة  الصالحي ت  وتتمث2 

فيم  يلي: رئيس ومدير ع م للشركة
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لعرائش أت ر7خ 24 م رس 

2222 تحت رقم 347.
193I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

 LES COLONNES
D›HERCULE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف2 التصفية

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC
 LES COLONNES D›HERCULE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي : ش رع ازرو 

داررقم 15 ج مع مقرع - 92222 
طنجة املغرب.
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.126441

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 18 م رس  املؤرخ في 
 LES COLONNES D’HERCULE
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
مقره  اإلجتم عي ش رع ازرو داررقم 
طنجة   92222  - مقرع  ج مع   15

املغرب نتيجة لقرار الجمع الع م.
و عين:

 RAYMOND PIERRE السيد)ة) 
عنوانه)ا)  و   BELLET CHARLES
 5RUE DU VIEUX CHATEAU

 22622 COYOLLES 22622

)ة)  كمصفي   COYOLLES FRANCE

للشركة.

 EMMANUELLE السيد)ة) 

 EUGENIE SOUAD BEAUVOIS

 5RUE DU VIEUX عنوانه)ا)  و 

 CHATEAU 22622 COYOLLES

 22622 COYOLLES FRANCE

كمصفي )ة) للشركة.
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و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
أت ر7خ 18 م رس 2222 وفي ش رع ازرو 
 92222  - مقرع  ج مع   15 داررقم 

طنجة املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3115.
194I

cabinet comptable aziz

AKDITAL IMMO
شركة املس همة

تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد اأن امسيك 

، 22452، الدارالبير ء املغرب
AKDITAL IMMO شركة املس همة
وعنوان مقره  اإلجتم عي املكتب 
األخرر 19 - 22 أوسيجورزاو7ة 

طر7ق الجديدة و ش رع عبدالرحيم 
أوعبيد - 22222 الدارالبير ء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
. 471579

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2222 م رس   12 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اليعقوبي عمر كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 12739.
195I

FIDUCIAIRE DIDI

STE SKN TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
وجدة املغرب

 STE SKN TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي ظهر املحلة 
زنقة 34 رقم 28 وجدة - 62222 

وجدة املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.23465

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2222 تقرر ح2  27 فبراير  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ   SKN TRANSPORT SARL
وعنوان  درهم   12.222 ربسم له  
زنقة  املحلة  ظهر  اإلجتم عي  مقره  
وجدة   62222  - وجدة   28 رقم   34
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االجتم عي.
ظهر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - وجدة   28 رقم   34 زنقة  املحلة 

62222 وجدة املغرب. 
و عين:

يحي م لكي و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
وجدة   27 رقم   35 ظهر املحلة زنقة 
)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   62222

للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   17 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 937.
196I

RIF CONSEIL SARL

 GROUPE CONSEIL ET
GESTION NADOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 GROUPE CONSEIL ET GESTION
NADOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي الطر7ق 
الرئيسية ت و7مة رقم 212 الط أق 

الث ني الن ظور - 62222 الن ظور 
املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.22727
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2222 تقرر ح2  25 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 GROUPE CONSEIL ET GESTION
 122.222 ربسم له   مبلغ   NADOR
اإلجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 
 212 رقم  ت و7مة  الرئيسية  الطر7ق 
 62222  - الن ظور  الث ني  الط أق 
الركود   : ل  نتيجة  املغرب  الن ظور 

التج ري .
و حدد مقر التصفية ب الطر7ق 
الط أق   212 رقم  ت و7مة  الرئيسية 
الن ظور   62222  - الن ظور  الث ني 

املغرب. 
و عين:

علي داحو و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
 23 رقم  أوسردون  لعرا�شي  حي 
62222 الن ظور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و  املس وي  حن ن  السيد)ة) 
 9 عم رة  السع دة  تجزئة  عنوانه)ا) 
رقم 1 املط ر 62222 الن ظور املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 16 م رس 

2222 تحت رقم 441.
197I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

 STE TRANS AZIMOUN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

 EFFICAGEST CONSULTING
SARL AU

 RUE IBN ROUCHD, IMMEUBLE

 MOUHANDISSINE,4ème

 ETAGE, APPARTEMENT N°31

 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 STE TRANS AZIMOUN SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مركز ملق 

الو7دان- جم عة ملق الو7دان- 

الط أق األول- ت ور7رت - 65822 

ت ور7رت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

1217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.TRANS AZIMOUN SARL AU

النق2   :  : أإيج ز  الشركة  غرض 

البري للبر ئع لص لح الغير و لص لح 

الشركة على الصعيد الوطني و الدولي 

و كذا الواردات و الص درات للبر ئع..

مركز   : االجتم عي  املقر  عنوان 

جم عة ملق الو7دان-  ملق الو7دان- 

 65822  - ت ور7رت  األول-  الط أق 

ت ور7رت املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد از7زا ميمون : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا)  ميمون  از7زا  السيد 
 C MARTI LHUMA 9_BX_4
 MOLLET DEL VALLES
 BARCELONE ESPAGNE ES

28122 أرشلونة اسب ني .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ميمون  از7زا  السيد 
 C MARTI LHUMA 9_BX_4
 MOLLET DEL VALLES
 BARCELONE ESPAGNE ES

28122 أرشلونة اسب ني 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أت ور7رت أت ر7خ 22 بكتوبر 

2222 تحت رقم 267/20.
198I

RIF CONSEIL SARL

 GROUPE CONSEIL ET
GESTION NADOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف2 التصفية

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 GROUPE CONSEIL ET GESTION
NADOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي : الطر7ق 
الرئيسية ت و7مة رقم 212 الط أق 
الث ني الن ظور - 62222 الن ظور 

املغرب.
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.22727

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2222 تقرر ح2  28 فبراير  املؤرخ في 
 GROUPE CONSEIL ET GESTION
املسؤولية  ذات  شركة   NADOR
 122.222 ربسم له   مبلغ  املحدودة 
اإلجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 
 212 رقم  ت و7مة  الرئيسية  الطر7ق 
 62222  - الن ظور  الث ني  الط أق 
اللركود  نتيجة  املغرب  الن ظور 

التج ري.

و عين:

علي داحو و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

 62222 أوسردون  لعرا�شي  حي 

الن ظور املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و  املس وي  حن ن  السيد)ة) 

 9 عم رة  السع دة  تجزئة  عنوانه)ا) 
رقم 1 املط ر 62222 الن ظور املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

وفي الطر7ق   2222 فبراير   28 أت ر7خ 

الط أق   212 رقم  ت و7مة  الرئيسية 

الن ظور   62222  - الن ظور  الث ني 

املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 16 م رس 

2222 تحت رقم 442.

199I

Laboratoire d’analyses médicales HAKAM

 LABORATOIRE

 D›ANALYSES MÉDICALES

HAKAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 Laboratoire d›analyses

médicales HAKAM

 N 334 HAKAM 2 RDC BD IBN

 TACHFINE HAY MOHAMMADI

 ، 20350، CASABLANCA

MAROC

 Laboratoire d›analyses

médicales HAKAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 334 

حكم 2 الط أق السفلي ش رع اأن 

ت شفين الحي املحمدي - 22352 

البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 Laboratoire d’analyses  :

.médicales HAKAM

مختبر   : أإيج ز  الشركة  غرض 

التح لي2 الطبية.

عنوان املقر االجتم عي : رقم 334 

اأن  ش رع  السفلي  الط أق   2 حكم 

 22352  - املحمدي  الحي  ت شفين 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : ط هر  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ط هر  محمد  السيد 

اق مة اطلنتيك 2 درج ب اكس ط أق 

 22222 السبع  عين   33 شقة   3

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ط هر  محمد  السيد 

اق مة اطلنتيك 2 درج ب اكس ط أق 

 22222 السبع  عين   33 شقة   3

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822585.

222I

KAMA SERVICE

CAFE CHAFIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إق مة بميرة سيدي أنور 

، 24352، سيدي أنور املغرب

CAFE CHAFIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي كراج 

الك ئن ب ش رع املسيرة الخرراء 

إق مة السعد 22 ألوك ب عم رة 

س رقم 26 سيدي أنور - 24352 

سيدي أنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

3269

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.CHAFIA

استغالل   : غرض الشركة أإيج ز 

مقهى.

كراج   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الخرراء  املسيرة  ش رع  ب  الك ئن 

ألوك ب عم رة س   22 إق مة السعد 
رقم 26 سيدي أنور - 24352 سيدي 

أنور املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عز7ز ش فع : 1.222 أقيمة 

122 درهم.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ش فع  عز7ز  السيد 

ألوك د عم رة ب   22 إق مة السعد 

سيدي أنور   24352  23 الشقة   22

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ش فع  عز7ز  السيد 

ألوك د عم رة ب   22 إق مة السعد 

سيدي أنور   24352  23 الشقة   22

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 أت ر7خ  أنور  بسيدي  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 58.

221I

KAMA SERVICE

STATION AOUNATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إق مة بميرة سيدي أنور 

، 24352، سيدي أنور املغرب

STATION AOUNATE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي طر7ق 

سط ت بربع ء العون ت سيدي أنور - 

24352 سيدي أنور املغرب.

ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.649

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 16 م رس  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   STATION AOUNATE

وعنوان  درهم   22.222 ربسم له  

مقره  اإلجتم عي طر7ق سط ت بربع ء 

العون ت سيدي أنور - 24352 سيدي 

أنور املغرب نتيجة ل : املن فسة.

طر7ق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سط ت بربع ء العون ت سيدي أنور - 

24352 سيدي أنور املغرب. 

و عين:

و  حمو�شي  العربي  السيد)ة) 

178 زنقة اأوبكر الوهراني  عنوانه)ا) 

 22322 الدارالبير ء  الفليت 

)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبير ء 

للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  أنور  بسيدي  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 62.

222I

AMJ MANAGEMENT

DGCASH Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة االردن اق مة ي منة 2 الط أق 

االول رقم 32 طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب

DGCASH Sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 124 ش رع 

حسن الث ني مقر ب طنجة - 92222 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.124927

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2222 بأر27   26 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الشن في امين كمسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252675.

223I

مكتب السيد الحسني يوسف

FM OUTSOURCING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب السيد الحسني يوسف
مكتب رقم EB 407 الط أق 4 ألوك 

E تكنوبول 2 بك دير أ ي فونتي - 
اك دير ، 82212، اك دير املغرب

FM OUTSOURCING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي مكتب رقم 

53، الط أق 4، ك لوغي امل مونية، 
ش رع حسن أونعم ني FH522 حي 

الداخلة - 82222 بك دير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
51291

 32 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FM  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.OUTSOURCING
غرض الشركة أإيج ز : االستع نة 
 - للخدم ت  خ رجية  أمص در 
 CRM / -االستع نة أمص در خ رجية

..BPO / ITO / ESO / KP
مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوان 
رقم 53، الط أق 4، ك لوغي امل مونية، 
حي   FH522 أونعم ني  حسن  ش رع 

الداخلة - 82222 بك دير املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : يوسف  الحسني  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسني يوسف عنوانه)ا) 

حي الهدى 82222 بك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسني يوسف عنوانه)ا) 

حي الهدى 82222 بك دير املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129291.

224I

TARGET PARTNERS

GREEN DOKTOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARGET PARTNERS

 BD ANFA N° 73 ANG 1 RUE

 CLOS DE PROVENCE ETG

 3 APT CA 306 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GREEN DOKTOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 75 ش رع 

بنف ، زاو7ة زنقة كلو دو أروف نس 

الط أق 9، شقة رقم ب 128 - 

22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.GREEN DOKTOR

: • استيراد  غرض الشركة أإيج ز 

 • التجمي2.  مستحررات  وتصدير 

تسو7ق مستحررات التجمي2.
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مستحررات  وإنت ج  صي غة   •
البذور  وتصدير  استيراد  التجمي2.• 
واألعالف  واألسمدة  واملبيدات 
الحيوانية. • تسو7ق البذور واملبيدات 
 • الحيوانية.  واألعالف  واألسمدة 
تركيب وإنت ج األسمدة.• املش ركة في 
ربس امل ل أجميع الوس ئ2 وفي جميع 

بنواع األعم ل بو الشرك ت.
بنواع  جميع  وتصدير  استيراد   •
بو  البر ئع  بو  املنتج ت  بو  السلع 
وبشك2 بعم   • الحلول بو الخدم ت. 
، جميع املع مالت التج ر7ة واملنقولة 
تكون  قد  التي  وامل لية  والعق ر7ة 
مرتبطة بشك2 مب شر بو غير مب شر 
أ ألنشطة املذكورة بعاله بو التي من 
املحتم2 بن تعزز تنفيذه  وتطو7ره ..
75 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
أروف نس  دو  كلو  زنقة  زاو7ة  بنف ، 
 -  128 ب  رقم  شقة   ،9 الط أق 

22222 الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : فقشيش  مو�شى  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة سن ء مرسلي : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد مو�شى فقشيش عنوانه)ا) 
26 حي ك ليفورني  إق مة العيون زنقة 

1 26122 أرشيد املغرب.
عنوانه)ا)  مرسلي  سن ء  السيدة 
 2 21 ش رع اأن ت شفين اق مة املجد 
زاو7ة طر7ق بوالد   8 درج بلف شقة 

ز7 ن 22252 الدار البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مو�شى فقشيش عنوانه)ا) 
26 حي ك ليفورني  إق مة العيون زنقة 

1 26122 أرشيد املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822555.
225I

cabinet comptable aziz

SALE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد اأن امسيك 

، 22452، الدارالبير ء املغرب
SALE INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 

ف نوالوازيس - 22412 الدارالبير ء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.481261
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تعيين   2222 م رس   12 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اليعقوبي عمر كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 12153.

226I

BT CONSEIL

TRANS VICTORY
إعالن متعدد القرارات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
TRANS VICTORY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: 358 ش رع 
محمد الخ مس إق مة التميز الط أق 

األول الشقة 1 - 22222 الدار 
البير ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.289295
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 فبراير   23 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

ينص  الذي  األول:  رقم  قرار 

أمقدار  امل ل  ربس  ز7 دة  م يلي:  على 

من  ليصبح  درهم   1.222.222

622.222 إلى 1.622.222 درهم

الذي ينص على  قرار رقم الث ني: 

أ ستق لة  الع م  الجمع  قرار  م يلي: 

السيد بمين مسيف من مه مه كمسير 

مسكيني  ف طمة  السيدة  وتعيين 

سيدي محمد كمسيرة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

الذي  الس دس:  البند  رقم  أند 

ينص على م يلي: للشرك ء املس هم ت 

ف طمة  السيدة  للشركة:  الت لية 

السيد   1.562.222  ...... مسكيني 

السيد   22.222  ........... بمين مسيف 

انس مسيف ...........22.222

أند رقم البند الس بع: الذي ينص 

األسهم  م ل  ربس  يبلغ  م يلي:  على 

وستم ئة  )مليون  درهم   1622.222

بلف درهم) ، وهو مقسم إلى 16222 

)م ئة   122 اسمية  أقيمة  حصة 

أ لك م2  مكتتب   ، لك2 سهم  درهم) 

ومدفوع أ لك م2 ومخصص للشرك ء: 

 .......... مسكيني  ف طمة  السيدة 

بمين مسيف  السيد  حصة   15622

بنس  السيد  حصة   222  ..........

مسيف ........... 222 حصة

الذي  أند رقم الث ني و األربعون: 

الع م  الجمع  قرار  م يلي:  على  ينص 

من  مسيف  بمين  السيد  أ ستق لة 

مه مه كمسير وتعيين السيدة ف طمة 

مسكيني سيدي محمد كمسيرة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 817975.

227I

cabinet comptable aziz

AGADIR SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد اأن امسيك 

، 22452، الدارالبير ء املغرب
AGADIR SANTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 4 زنقة 
ف نوالوازيس - 22412 الدارالبير ء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.467385

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تعيين   2222 م رس   12 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اليعقوبي عمر كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 12154.
228I

cabinet comptable aziz

TAJAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد اأن امسيك 

، 22452، الدارالبير ء املغرب
TAJAK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 4 زنقة 
ف نوالوازيس - 22412 الدارالبير ء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.376663

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تعيين   2222 م رس   12 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اليعقوبي عمر كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.
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أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 12299.
229I

FIBEN

بسمة سكان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIBEN
 BD Riad FB 14 Hay El Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

بسمة سك ن شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي درب 
مراكش ألوك 18 رقم 32 العلي  

املحمدية - 22822 املحمدية املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.17699

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2222 م رس   24 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) رسني 

محمد كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ ملحمدية أت ر7خ 26 بأر27 

2222 تحت رقم 665.
212I

cabinet comptable aziz

ASFI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد اأن امسيك 

، 22452، الدارالبير ء املغرب
ASFI INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 4 زنقة 

ف نوالوازيس - 22412 الدارالبير ء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.499975

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تعيين   2222 م رس   12 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اليعقوبي عمر كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 12121.
211I

TECO GEST SARLAU

AT WAGEN PIECES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،
20202، CASABLANCA MAROC

 AT WAGEN PIECES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 96 ش رع 
بنف  الط أق الت سع شقة رقم 91 

إق مة الربيع - 22452 الدار البير ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
536735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AT  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.WAGEN PIECES AUTO
غرض الشركة أإيج ز : شراء وبيع 
ومستلزم ت  ومنتج ت  الغي ر  قطع 

السي رات.

منتج ت  وتسو7ق  تغليف 
السي رات.

التج رة الوطنية والدولية.
وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
جميع املنتج ت والبر ئع من جميع 

املص در..
96 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
 91 رقم  شقة  الت سع  الط أق  بنف  
22452 الدار البير ء  إق مة الربيع - 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
الط لبي  الرحم ن  عبد  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الط لبي  الرحم ن  عبد  السيد 
 7.5 كلم  بزمور  طر7ق  عنوانه)ا) 
الرحمة 1 دار أوعزة النواصر 27223 

الدار البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الط لبي  الرحم ن  عبد  السيد 
 7.5 كلم  بزمور  طر7ق  عنوانه)ا) 
الرحمة 1 دار أوعزة النواصر 27223 

الدار البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 817992.
212I

ك فجيد

BADRAOUI RAHAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

ك فجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البير ء 

املغرب
BADRAOUI RAHAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

احمر، بوالد احمد دار أوعزة - 

27223 الدار البير ء املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.157445

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر   2222 م رس   18 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 BADRAOUI الوحيد  الشر7ك  ذات 

 222.222 ربسم له   مبلغ   RAHAL

اإلجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 

 - بوالد احمد دار أوعزة  دوار احمر، 

الدار البير ء املغرب نتيجة   27223

ل : األزمة االقتص دية.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - أوعزة  دار  احمد  بوالد  احمر، 

27223 الدار البير ء املغرب. 

و عين:

و  البرراوي  رح ل  السيد)ة) 

احمر  دوار   1 لس سفة  عنوانه)ا) 

املغرب  البير ء  الدار   27223

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819322.

213I

ع دل الزميتة - مح سب-

AGRU CONSTRU IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

ع دل الزميتة - مح سب-

252 حي االدارسة ألوك 2 ت زة ، 

35222، ت زة املغرب

 AGRU CONSTRU IMPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد



7459 الجريدة الرسميةعدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222) 

وعنوان مقره  اإلجتم عي : حد بوالد 
ازب ير ت زة - 35242 ت زة املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.4223
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
2221 تقرر ح2  22 دجنبر  املؤرخ في 
AGRU CONSTRU IMPORT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
 122.222 ربسم له   مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقره  اإلجتم عي حد 
بوالد ازب ير ت زة - 35242 ت زة املغرب 

نتيجة ل-انعدام املردودية.
و عين:

و  الطيبي  لحسن  السيد)ة) 
يخلف  أني  الشح وطة  عنوانه)ا) 
املغرب  املحمدية   28812 املحمدية 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
أت ر7خ 17 م رس 2222 وفي حد بوالد 

ازب ير ت زة - 35242 ت زة املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 أت ر7خ  أت زة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 166/2022.

214I

FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTER شركة 

محدودة املسؤولية ذات شر7ك وحيد

MEB MAPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ET BUSINESS
CENTER شركة محدودة املسؤولية 

ذات شر7ك وحيد
شقة 5 عم رة شهير ش رع محمد 

الس دس زنقة سيركوف الجديدة ، 
24222، الجديدة املغرب

MEB MAPPING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي اق مة 
ر7 ض درب أن در7قة عم رة س 

شقة 9 ط أق 3 الجديدة - 24222 
الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

19271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEB  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.MAPPING

مهندس   : أإيج ز  الشركة  غرض 

طبوغرافي.

اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

س  عم رة  در7قة  أن  درب  ر7 ض 

 24222  - الجديدة   3 ط أق   9 شقة 

الجديدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : بشيكر  املهدي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  بشيكر  املهدي  السيد 

 24222 27 اق مة رض  ش رع النخي2 

الجديدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بشيكر  املهدي  السيد 

 24222 27 اق مة رض  ش رع النخي2 

الجديدة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 12 فبراير 

2222 تحت رقم 27494.

215I

cabinet comptable aziz

KAZAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد اأن امسيك 

، 22452، الدارالبير ء املغرب
KAZAK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي إق مة 
األوك لبتوس طر7ق أوبن  - 92242 

طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.58225

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تعيين   2222 م رس   12 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اليعقوبي عمر كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   24 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252244.

216I

TO 2 BEST

TO 2 BEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

TO 2 BEST
 RUE AZIZ BELLAL 2EME 67
 ETAGE N°3 CASABLANCA،

20200، CASABLANCA MAROC
TO 2 BEST شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 67 ش رع 

عز7ز أالل الط أق الث ني رقم 3 
مع ر7ف الدار البير ء - 22372 

الدار البير ء املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
437313

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

2221 تقرر ح2  23 دجنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   TO 2 BEST الوحيد  الشر7ك 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  

مقره  اإلجتم عي 67 ش رع عز7ز أالل 

مع ر7ف الدار   3 الط أق الث ني رقم 

البير ء  الدار   22372  - البير ء 

ح2 الشركة قب2   : املغرب نتيجة ل 

األوان.

و حدد مقر التصفية ب 67 ش رع 

 3 رقم  الث ني  الط أق  أالل  عز7ز 

مع ر7ف الدار البير ء - 22372 الدار 

البير ء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عز7ز لشهب و عنوانه)ا) 

الدار   29492 3 مديونة  إق مة بن س 

البير ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

فبراير 2222 تحت رقم 812856.

217I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

SOCIETE PAM ALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

SOCIETE PAM ALI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 799 

حي املحمدي شيش وة. - 41222 

شيش وة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

2273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SOCIETE PAM ALI
غرض الشركة أإيج ز : 1/ مق ول 

بعم ل بو إنش ءات مختلفة.

األلواح  وتركيب  وبيع  شراء   /2

الشمسية.

3/ ت جر.

4/ ت جر مستلزم ت املك تب..
عنوان املقر االجتم عي : رقم 799 

 41222  - شيش وة.  املحمدي  حي 

شيش وة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد رضوان علي : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  علي  رضوان  السيد 

شيش وة   41222 حي األم2 شيش وة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  علي  رضوان  السيد 

شيش وة   41222 حي األم2 شيش وة 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ منت نوت أت ر7خ 25 بأر27 

2222 تحت رقم 63/2022.

218I

ASMAA MEDIA GROUP

TCL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

ش رع صهيب الرومي ألوك 39 الرقم 

22 البرنو�شي البير ء، 22222، 

البير ء املغرب

TCL TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 56 ش رع 

موالي يوسف الط أق 3 الشقة 14 

- - البير ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

536437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TCL  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. TRAVAUX

خدم ت   : أإيج ز  الشركة  غرض 

متنوعة في البن ء .

56 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

موالي يوسف الط أق 3 الشقة 14 - - 

البير ء املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : شكري  الته مي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  شكري  الته مي  السيد 

دوار شكري ح رت حمري اوالد عزوز 

النواصر - البير ء املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شكري  الته مي  السيد 

دوار شكري ح رت حمري اوالد عزوز 

النواصر - البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 817752.

219I

AGC CONSULTING

مختبر اختبار القياس 

 LABORATOIRE

METROLOGIE ESSAIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
إض فة تسمية تج ر7ة بو شع ر 

AGC CONSULTING

252، زاو7ة ش رع موالي يوسف 

وبوردو، الط أق 4، شقة 11 ، 

22242، الدار البير ء املغرب

مختبر اختب ر القي س 

 LABORATOIRE METROLOGIE

ESSAIS »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: قطعة 

26 ب، مبنى D1 ، الط أق الث ني 

، مكتب رقم 4 ، املنطقة الحرة 

أوخ لف - - 92222 طنجة املغرب.

»إض فة تسمية تج ر7ة بو شع ر»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.122815

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تقرر   2221 شتنبر   23 في  املؤرخ 

إض فة شع ر تج ري للشركة وهو:

LME ل م آ

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 247628.

222I

إئتم نية الواحة

STE AF-ED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

إئتم نية الواحة
2 زنقة الحر7ة ، 52222، الرشيدية 

املغرب
STE AF-ED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الصحة رقم 123 تجزئة الصحة رقم 
123 52222 الرشيدية املغرب.

رفع ربسم ل الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.2429
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2221 دجنبر   22 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
من  بي  درهم»   4.822.222»
«2.272.222 درهم» إلى »6.872.222 
مق صة  إجراء   : طر7ق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 185.

221I

omri compta sarl au

LIH TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
LIH TRANS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

الغوازي قي دة و جم عة العوامرة 
القصر الكبير - 92222 القصر الكبير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

6691
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIH  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. TRANS SARL
الن ق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الشخ�شي ني أة عن اآلخر7ن ؛
بعم ل مختلفة

تج رة االستيراد والتصدير
 نق2 البر ئع ني أة عن اآلخر7ن

ً
 ودولي 

ً
نق2 الرك ب محلي 

والدولي  املحلي  البري  النق2 
للبر ئع

تأجير بي وسيلة نق2
شراء وبيع جميع وس ئ2 النق2

 ، التوزيع   ، ع م  بشك2  املت جرة 
الشراء ، البيع ، التمثي2 ،

استيراد وتصدير بي م دة بو أر ئع
شك2  أأي  االهتم م  بو  املش ركة 
لغرض  شركة  بي  في  األشك ل  من 

مم ث2 بو ذي صلة.
إنش ء وحي زة وتأجير وإدارة عقود 
اإليج ر الخ صة أ ألعم ل والتركيب ،

تشغي2 جميع املؤسس ت والشهرة 
واملص نع والورش املتعلقة أنش ط بو 

أأخرى
محدد.

أيع جميع  بو  استغالل  بو  اقتن ء 
العملي ت وبراءات االختراع املتعلقة 

بهذه األنشطة.
املش ركة املب شرة بو غير املب شرة 
للشركة في جميع املع مالت امل لية بو 
العق ر7ة بو األوراق امل لية وفي جميع 
الصن عية  بو  التج ر7ة  املؤسس ت 
التي قد تكون مرتبطة بغرض الشركة 

بو بي غرض مش أه بو ذي صلة..
دوار   : االجتم عي  املقر  عنوان 
العوامرة  جم عة  و  قي دة  الغوازي 
القصر الكبير - 92222 القصر الكبير 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   52  : ليه  رضوان  السيد 
أقيمة 1.222 درهم للحصة .

 52  : ليه  الدين  شرف  السيد 
حصة أقيمة 1.222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد رضوان ليه عنوانه)ا) دوار 
العوامرة  جم عة  و  قي دة  الغوازي 
القصر الكبير   92222 القصر الكبير 

املغرب.
السيد شرف الدين ليه عنوانه)ا) 
دوار الغوازي قي دة و جم عة العوامرة 
القصر الكبير   92222 القصر الكبير 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان ليه عنوانه)ا) دوار 
العوامرة  جم عة  و  قي دة  الغوازي 
القصر الكبير   92222 القصر الكبير 

املغرب
السيد شرف الدين ليه عنوانه)ا) 
دوار الغوازي قي دة و جم عة العوامرة 
القصر الكبير   92222 القصر الكبير 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لعرائش أت ر7خ 23 فبراير 

2222 تحت رقم 253.
222I

إئتم نية الواحة

STE GEOMEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

إئتم نية الواحة
2 زنقة الحر7ة ، 52222، الرشيدية 

املغرب
STE GEOMEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي : رقم 22 

زنقة املسجد الشقة رقم 4 - 52222 
الرشيدية املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.3177

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2222 ين ير   21 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE GEOMEX ح2 
ربسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوان  درهم   322.222
املسجد  زنقة   22 رقم  اإلجتم عي 
الرشيدية   52222  -  4 رقم  الشقة 
املغرب نتيجة لالزمة و توقف نش ط 

الشركة.
و عين:

و  حم دي  ن دية  السيد)ة) 
املسجد  زنقة   22 رقم  عنوانه)ا) 
الرشيدية   52222  4 رقم  الشقة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 22 وفي رقم   2222 ين ير   21 أت ر7خ 
زنقة املسجد الشقة رقم 4 - 52222 

الرشيدية املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 27 بأر27 

2222 تحت رقم 176.
223I

la ventana hacia marruecos

IMGRAFT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

la ventana hacia marruecos
 RUE LIBAN RESIDANCE
 YAMNA 1 2° ETG N° 41 ،
90000، TANGER MAROC

IMGRAFT MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي املنطقة 
الصن عية القطعة رقم 498 - 

92222 طنجة املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.43255

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 بأر27   22 في  املؤرخ 

املص دقة على :
 laslo kardos )ة)  تفو7ت السيد 
santiago 200 حصة اجتم عية من 
)ة)  حصة لف ئدة السيد   222 بص2 
محمد الكوط أت ر7خ 22 بأر27 2222.

 laslo kardos )ة)  تفو7ت السيد 
poo 200 حصة اجتم عية من بص2 
822 حصة لف ئدة السيد )ة) أوشتى 

الكوط أت ر7خ 22 بأر27 2222.
 laslo kardos )ة)  تفو7ت السيد 
poo 200 حصة اجتم عية من بص2 
زهيرة  )ة)  حصة لف ئدة السيد   822

الكوط أت ر7خ 22 بأر27 2222.
 laslo kardos )ة)  تفو7ت السيد 
poo 200 حصة اجتم عية من بص2 
822 حصة لف ئدة السيد )ة) إنتص ر 

الكوط أت ر7خ 22 بأر27 2222.
 laslo kardos )ة)  تفو7ت السيد 
poo 200 حصة اجتم عية من بص2 
822 حصة لف ئدة السيد )ة) إلي س 

الكوط أت ر7خ 22 بأر27 2222.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3217.

224I

STE FLOWER OPTIC SARL

 FLOWER OPTIC SARL
بصريات الزهور

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FLOWER OPTIC SARL
 RESIDENCE OUM KALTOUM

 IMMEUBLE N° 12 MAGASIN 76
- SALE- ، 11500، SALE MAROC
FLOWER OPTIC SARL أصر7 ت 

الزهور شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي إق مة بم 
كلثوم العم رة 12 مح2 76 قط ع 
دال حي الرحمة سال - 11522 سال 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.33849
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2221 بأر27   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

أصر7 ت   FLOWER OPTIC SARL

الزهور.

اخص ئي   : غرض الشركة أإيج ز 

نظ رات.

إق مة بم   : عنوان املقر االجتم عي 

كلثوم العم رة 12 مح2 76 قط ع دال 

حي الرحمة سال - 11522 سال اململكة 

املغربية.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة حن ن ش ليو : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : السيد رشيد مبهج 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة حن ن ش ليو عنوانه)ا) حي 

طر7ق   6 الشقة   246 العم رة  االم2 

اململكة  سال   11522 سال  القنيطرة 

املغربية.

حي  السيد رشيد مبهج عنوانه)ا) 

طر7ق   6 الشقة   246 العم رة  االم2 

اململكة  سال   11522 سال  القنيطرة 

املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ش ليو  حن ن  السيدة 

 6 الشقة   246 العم رة  االم2  حي 

سال   11522 سال  القنيطرة  طر7ق 

اململكة املغربية

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يونيو   27 أت ر7خ  بسال  االأتدائية 

2221 تحت رقم -.

225I

GHALMY CONSEILS SARL AU

BLACK GOLD TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY EL BAHJA N° 231 EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
 BLACK GOLD TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 72 املركب 
االقتص دي واالجتم عي - 43222 

قلعة السراغنة املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.2783

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تحو27   2222 ين ير   17 املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
املركب االقتص دي واالجتم عي   72»
املغرب»  السراغنة  قلعة   43222  -
إلى »ألوك البهجة رقم 359 - 43222 

قلعة السراغنة املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أقلعة السراغنة أت ر7خ 11 

بأر27 2222 تحت رقم 162/2022.

226I

FIDURAK

LOGISELF لوجيسيلف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDURAK
 N°106 RUE YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

لوجيسيلف LOGISELF شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي مكتب 
2 شقة 6 تق طع زنقة أن ز7 د و أن 
عيشة إق مة إكسلسيور عم رة 18 

جييليز - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
184399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.LOGISELF لوجيسيلف
نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع و اللوجيستيك.
مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوان 
تق طع زنقة أن ز7 د و أن   6 شقة   2
 18 عم رة  إكسلسيور  إق مة  عيشة 

جييليز - 42222 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : محسن  الف �شي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد الف �شي حمزة : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الف �شي محسن عنوانه)ا) 
 42222 ت ركة  املصمودي   328

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  حمزة  الف �شي  السيد 
 42222 ت ركة  املصمودي   328

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الف �شي محسن عنوانه)ا) 
 42222 ت ركة  املصمودي   328

مراكش املغرب
عنوانه)ا)  حمزة  الف �شي  السيد 
 42222 ت ركة  املصمودي   328

مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134625.

227I

HORIZON APPART

اوريزون ابارت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON APPART

 BD ZERKTOUNI ETG 2 46

 APPT 6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

اور7زون اأ رت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 46 ش رع 

محمد الزرقطوني الشقة 6 الط أق 

2 - 22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

اور7زون اأ رت.

االنع ش   : غرض الشركة أإيج ز 

العق ري.

46 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

محمد الزرقطوني الشقة 6 الط أق 2 

- 22222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   522  : اموض ب  الشركة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد محمد عسو 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  عسو  محمد  السيد 

تجزئة املستقب2 سيدي معروف   47

22222 الدار البير ء املغرب.
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 46 عنوانه)ا)  اموض ب  الشركة 
 6 الشقة  الزرقطوني  محمد  ش رع 
البير ء  الدار   22222  2 الط أق 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عسو  محمد  السيد 
تجزئة املستقب2 سيدي معروف   47

22222 الدار البير ء املغرب
أ لبصري  الرزاق  عبد  السيد 
حي  مكة  زنقة   161 عنوانه)ا) 

التيسير1 26122 أرشيد املغرب
االدري�شي  الر7 حي  محمد  السيد 
98 زنقة لبن ن حي القدس  عنوانه)ا) 

26122 أرشيد املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822262.

228I

BUREAU NAJAH

 EL-RHARRASS
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU NAJAH
ش رع األمير موالي عبد هللا رقم 17 
العيون ، 72222، العيون املغرب

 EL-RHARRASS
CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
املستقب2 أقعة رقم 44 العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
41227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

EL-  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. RHARRASS CONSTRUCTION

بشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املتعددة - خدم ت ع مة .

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 - العيون   44 رقم  أقعة  املستقب2 

72222 العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : م موني  الغراس  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الغراس م موني عنوانه)ا) 

دوار اوالد حمو أوطيب اواللد امحمد 

ت ور7رت 62822 ت ور7رت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الغراس م موني عنوانه)ا) 

دوار اوالد حمو أوطيب اواللد امحمد 

ت ور7رت 62822 ت ور7رت املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 935.

229I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

 BRAHI REAL ESTATE
.S.A.R.L

إعالن متعدد القرارات

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

ش رع الجيش امللكي اق مة ايم ن 

الط أق 5 رقم 9 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

 .BRAHI REAL ESTATE S.A.R.L

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: 1 مجمع 
ر7 ض صوفي  م س مجموعة1 

إق مة 6، الط أق 1 شقة 1 م رتي2 - 
93152 م رتي2 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.25241
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   23 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
النش ط  توسيع   1- رقم  قرار 
ـ  م يلي:  على  ينص  الذي  التج ري: 
الع مة  األشغ ل  ـ  عق ري؛  منعش 

للبن ء؛ شراء وبيع العق رات.
مسيرين  تسمية   2- رقم  قرار 
للشركة عوض املسير الوحيد؛: الذي 
السيد  تسمية   - م يلي:  على  ينص 
الدين  نور  السيد  و  سمير  إأراهيم 

سمير كمسيرين للشركة.
الق نون  تحيين  ـ   3- رقم  قرار 
الذي ينص على  األس �شي للشركة؛: 
األس �شي  النظ م  تعدي2   - م يلي: 
 13  ،3 للشركة وذلك أتعدي2 البند 

و 16.
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
الذي ينص  بس س :  ـ   3 أند رقم 
على م يلي: -ـ  منعش عق ري؛ـ  األشغ ل 
وبيع العق رات. شراء  الع مة للبن ء؛ 

الب قي دون تغير
على  ينص  الذي   :  13 رقم  أند 
إأراهيم  السيد  تسمية  م يلي: 
سميرالح م2 للبط قة الوطنية تحت 
رقم BZ 814131 و السيد نور الدين 
سمير الح م2 للبط قة الوطنية رقم 
L325137 كمسيرين للشركة ملدة غير 

محدودة.
على  ينص  الذي   :  16 رقم  أند 
جميع  في  الشركة  -ترتكز   1 م يلي: 
األعم ل والوث ئق املتعلقة به  أتوقيع 
جميع  2ـ  املسيرين.  ألحد  منفص2 
تتم أصورة  مع مالت البيع و الشراء 
إأراهيم  السيد  أتوقيع  إال  صحيحة 
سمير الح م2 للبط قة الوطنية رقم 

. BZ 814131

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 أت ر7خ  أتطوان  االأتدائية 

2222 تحت رقم 978.

232I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

PINCHITOS
عقد تسيير حر ألص2 تج ري )األشخ ص 

املعنو7ون)

عقد تسيير حر ألص2 تج ري

PINCHITOS

 32 أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ قي 

 CHER COM بعطى   2222 م رس 
التج ري  أ لسج2  املسج2   S.A.R.L

أطنجة  التج ر7ة  أ ملحكمة   27341
التج ري  لألص2  الحر  التسيير  حق 

الس دس،  محمد  ش رع  ب  الك ئن 
 92222  -  13 رقم  الش طئ البلدي، 

 AKCHOR لف ئدة  املغرب  طنجة 

4 سنة تبتدئ  ملدة   BEACH S.A.R.L

 31 في  و تنتهي   2222 بأر27   21 من 
شهري  مبلغ  مق أ2   2226 م رس 

قيمته 66.222 درهم.

231I

NORD FINANCE

STE FORMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

STE FORMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 75 مركب 

قواسم ألوك 75 الط أق 6 رقم 66 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

125345
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. FORMA

غرض الشركة أإيج ز : * اإلنع ش 

العق ري أصفة ع مة.

بو  السكنية  العق رات  تطو7ر   *

الترو7ج الصن عي.

بو  الع ر7ة  األرا�شي  وبيع  شراء   *

املبنية٬ األرا�شي الزراعية واملب ني من 

جميع الفئ ت.

* كراء األرا�شي الع ر7ة و/بو املب ني 

بو  الزراعي  السكني٬  لالستخدام 

التج ري. 

تنفيذ جميع األشغ ل املتعلقة   *

املدنية٬  الهندسة  املب ني٬  أتشييد 

الصب غة٬  الزج ج٬  التحر7ج٬  ٳع دة 
الصرف  والجسور٬  الطرق  أن ء 

معدات  املي ه٬  ٳمدادات  الصحي٬ 
الكهرب ء وجميع بعم ل  امل ء٬  الطرق٬ 

الطرق واملرافق.

* استغالل بي نوع من املقلع.

* استيراد وتسو7ق جميع مواد بو 

معدات البن ء. 

أصفة  واالستيراد  التصدير   *

ع مة. 

تب دل٬  شراء٬  تشغي٬2  دراسة٬   *

أراءات  وبيع جميع  تن زل  استغالل٬ 

والعالم ت  التراخيص  اإلختراع٬ 

الشركة  أموضوع  املتعلقة  التج ر7ة 

داخ2 املغرب والخ رج.

الصن عية٬  العملي ت  جميع   *

وامل لية ذات صلة مب شرة  التج ر7ة 

ٲو غير مب شرة مع موضوع الشركة. 

* املش ركة املب شرة ٲو الغير املب شرة 

في ٲي من الشرك ت ٲو املق والت ذات 

موضوع مم ث2.

املقر اإلجتم عي
عنوان املقر االجتم عي : 75 مركب 
قواسم ألوك 75 الط أق 6 رقم 66 - 

92222 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   1.222  : السيد عبو فؤاد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حي  عنوانه)ا)  فؤاد  عبو  السيد 
ادريسية 2 ش رع 122 رقم 3 92222 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  فؤاد  عبو  السيد 
ادريسية 2 ش رع 122 رقم 3 92222 

طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   29 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 251785 .
232I

MOUSSAOUI MOHAMED

NADA MENAGES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI MOHAMED
 N 401 LOT ASSANAWBAR ،

53100، AZROU MAROC
NADA MENAGES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 258 
ش رع موالي عبد العز7ز، زنقة 17 

احداف - 53122 ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
1749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 
أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NADA :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.MENAGES
 : أإيج ز  الشركة  غرض 
 ACTIVITÉS DES MÉNAGES ET

. SÉCURITÉ
عنوان املقر االجتم عي : رقم 258 
 17 زنقة  العز7ز،  عبد  موالي  ش رع 

احداف - 53122 ازرو املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : البتوبي  ن دية  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  البتوبي  ن دية  السيدة 
رقم 8 الغوزي 24122 ازمور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البتوبي  ن دية  السيدة 
رقم 8 الغوزي 24122 ازمور املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أ زرو  االأتدائية 

2222 تحت رقم 126.
233I

wimocab

TE LOGISTIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

wimocab
مجموعة سوفي ن رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معروف 
الدارالبير ء مجموعة سوفي ن 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معروف الدارالبير ء، 22282، 

املغرب الدار البير ء
TE LOGISTIC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع ميك  

ط ر7ق بس رو إق مة 65 الشقة 1 

العيون - 72222 العيون املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.34427

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 23 م رس 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 65 »ش رع ميك  ط ر7ق بس رو إق مة 
العيون   72222  - العيون   1 الشقة 

بأو  ش رع  املسيرة  »حي  إلى  املغرب» 

 22 الخير شقة  الصديق عم رة  أكر 

 72222  - العيون  األول  الط أق 

العيون املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 959/2022.

234I

MOUSSAOUI MOHAMED

 SOCIETE AQUA ATLAS
PARK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOUSSAOUI MOHAMED

 N 401 LOT ASSANAWBAR ،

53100، AZROU MAROC

 SOCIETE AQUA ATLAS PARK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي امللك 

املسمى علمية دوار ايت يحي اوعال 

املك ن املدعو ت لعي ط جم عة 

تيكر7كرة - 53122 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

1751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. SOCIETE AQUA ATLAS PARK
 : أإيج ز  الشركة  غرض 
 AUBERGISTE OU CABARETIER

. LOGEUR
امللك   : االجتم عي  املقر  عنوان 
اوعال  يحي  ايت  دوار  علمية  املسمى 
جم عة  ت لعي ط  املدعو  املك ن 

تيكر7كرة - 53122 ازرو املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : يوسفي  فدوى  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد موراد والز7ن : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة فدوى يوسفي عنوانه)ا) 
رقم 372 االرز 3 احداف 53122 ازرو 

املغرب.
عنوانه)ا)  والز7ن  موراد  السيد 
احداف  أ م  حي   12 زنقة   124 رقم 

53122 ازرو املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فدوى يوسفي عنوانه)ا) 
رقم 372 االرز 3 احداف 53122 ازرو 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أ زرو  االأتدائية 

2222 تحت رقم 127.
235I

ائتم ئية املح سبة

Netro média prod
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم ئية املح سبة
ش رع ببي الحسن الش دلي اق مة 
شبوط رقم 14 ، 92222، طنجة 

املغرب
Netro média prod شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
املق ومة و زنقة أالل قس ر7ة العلمي 

مح2 رقم 15 عم رة 65 و 67 - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
129381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 بكتوبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Netro  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

.média prod
غرض الشركة أإيج ز : التواص2, 

األحداث واإلنت ج السينم ئي.
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
املق ومة و زنقة أالل قس ر7ة العلمي 
 -  67 و   65 عم رة   15 رقم  مح2 

92222 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : محمد  الوعز7زي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 : الرحيم  عبد  السب يجي  السيد 
522 حصة أقيمة 122 درهم للحصة 

.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الوعز7زي محمد عنوانه)ا) 

11A 1266AZ بمستردام هولندا.
الرحيم  عبد  السب يجي  السيد 
32 رقة  عنوانه)ا) حي أنكيران الزنقة 

1 92222 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوعز7زي محمد عنوانه)ا) 

11A 1266AZ بمستردام هولندا
الرحيم  عبد  السب يجي  السيد 
32 رقة  عنوانه)ا) حي أنكيران الزنقة 

1 92222 طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   23 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 235264.
236I

B3Z CONSULTING

REGIONAL HARVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B3Z CONSULTING
 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

REGIONAL HARVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 265 ش رع 
الزرقطوني الط أق 9 - 22222 الدار 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

537967
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.REGIONAL HARVEST
غرض الشركة أإيج ز : شراء، كراء 
االستعم ل  ذات  األرا�شي  ك2  أيع  و 

الفالحي
االستغالل الفالحي.

 265  : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع الزرقطوني الط أق 9 - 22222 

الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 252  : الجراري  بحمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 252  : لكصيبي  مولود  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : السب ح  يسرى  السيدة 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

252 حصة   : السيد بدم الجراري 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الجراري  بحمد  السيد 
عبدالرحم ن  ش رع  اإلداري  الحي 
الن صر إق مة الفر2 شقة 7 72222 

العيون املغرب.
السيد مولود لكصيبي عنوانه)ا) 
حي تيرت السفلى ألوك بو زنقة 5 رقم 

32 81222 كلميم املغرب.
السيدة يسرى السب ح عنوانه)ا) 
 12 ط أق  الراشدي  ش رع   62-62

22222 الدار البير ء املغرب.
السيد بدم الجراري عنوانه)ا) -62

62 ش رع الراشدي ط أق 12 22222 
الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الجراري  بحمد  السيد 
عبدالرحم ن  ش رع  اإلداري  الحي 
الن صر إق مة الفر2 شقة 7 72222 

العيون املغرب
السيدة يسرى السب ح عنوانه)ا) 
 12 ط أق  الراشدي  ش رع   62-62

22222 الدار البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم -.
237I

دادة للهندسة

دادة للهندسة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

دادة للهندسة
تجزئة الوحدة ألوك ف1 رقم 42 
العيون ، 72222، العيون املغرب

دادة للهندسة شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الوحدة ألوك ف1 رقم 42 العيون 

العيون 72222 العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

42749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

دادة   : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

للهندسة.

غرض الشركة أإيج ز : الدراس ت 

التقنية و الهندسية.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

العيون   42 رقم  ألوك ف1  الوحدة 

العيون 72222 العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  دادة  اسم ء  السيدة 

الحي االداري زنقة اعو7نة تركز رقم 5 

أ لعيون 72222 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دادة  اسم ء  السيدة 

الحي االداري زنقة اعو7نة تركز رقم 5 

أ لعيون 72222 العيون املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   16 االأتدائية أ لعيون أت ر7خ 

2222 تحت رقم 719/22.

238I

Fiduciaire la clarté

CLIMA ENVIRONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

Fiduciaire la clarté
14تجزئة ألعب س رقم 3 طر7ق 

عين الشقف ف س ، 32252، ف س 
املغرب

 CLIMA ENVIRONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 18 زنقة 
اأن رشد فر ء االيم ن الط أق 
الث لث مكتب رقم 17 - 32222 

ف س املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.57449

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 14 م رس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   CLIMA ENVIRONNEMENT
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
زنقة اأن رشد   18 مقره  اإلجتم عي 
االيم ن الط أق الث لث مكتب  فر ء 
رقم 17 - 32222 ف س املغرب نتيجة 
لألزمة  نظرا  بعم ل  رقم  غي ب   : ل 
ج ئحة  تداعي ت  و  االقتص دية 

كورون  منذ سنة 2222.
مكتب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم 31 عم رة فر ء م ر7ن  زاو7ة زنقة 
ط رق اأن ز7 د و زنقة عبد الكر7م أن 

جلون - 32222 ف س املغرب. 
و عين:

و  امحيدو  خ لد  السيد)ة) 
شكيب  تجزئة   27 رقم  عنوانه)ا) 
ف س املغرب   32222 زواغة السفلى 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 
مكتب   : أ لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 
رقم 31 عم رة فر ء م ر7ن  زاو7ة زنقة 
ط رق اأن ز7 د و زنقة عبد الكر7م أن 

جلون ف س املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1894.

239I

REFTAH IMMO SARL

REFTAH IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

REFTAH IMMO SARL

 AVENUE AL ABTAL APPT 6 15

AGDAL، 10090، الرب ط املغرب

REFTAH IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 15 ش رع 

االأط ل شقة رقم 6 اكدال 12292 

الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

159355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2221 نونبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. REFTAH IMMO

غرض الشركة أإيج ز : - االنع ش 
العق ري

أيع و شراء األرا�شي والعم رات بو 
بي عق رات بخرى

بي  بو  الفيالت  بو  املب ني  تأجير 

عق رات بخرى.

15 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

 12292 اكدال   6 االأط ل شقة رقم 

الرب ط املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   222  : الرف د  السيد عمر 

أقيمة 122 درهم للحصة .

عبدالفت ح  مج هد  اأن  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   822  :

للحصة.

أقيمة   222  : الرف د  السيد عمر 

22.222 درهم.

 : عبدالفت ح  مج هد  اأن  السيد 

822 أقيمة 82.222 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 8 عنوانه)ا)  الرف د  عمر  السيد 
 12222 حس ن   5 رقم  املرج  زنقة 

الرب ط املغرب.

عبدالفت ح  مج هد  اأن  السيد 

شقة  املليح  أن  اق مة  عنوانه)ا) 
18زاو7ة ش رع موالي الحسن و زنقة 

امم علي حي الشتوي 42222 مراكش 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 8 عنوانه)ا)  الرف د  عمر  السيد 
 12222 حس ن   5 رقم  املرج  زنقة 

الرب ط املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 123678.

242I

THE RIGHT POINT

MEGAMAQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MEGAMAQ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 26 ش رع 

مرس السلط ن الط أق االول الشقة 

3 - 22322 الدار البير ء املغرب
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تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري -.

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 28 م رس 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
الط أق  السلط ن  مرس  ش رع   26»
الدار   22322  -  3 الشقة  االول 
»إق مة النسيم  إلى  املغرب»  البير ء 
الرابع  الط أق   5 عم رة   4 مجموعة 
شقة 22 - 22222 املحمدية املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 11611.

241I

FDBM Consulting

سيليا ب.و.ب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier Etage Appart N،

54350، MIDELT Maroc
سيلي  ب.و.ب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

محمد الس دس إق مة يحي  
فليلورقم 4 ميمالل الط أق األول - 

54352 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
3157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
سيلي    : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

ب.و.ب.

مكتب   : أإيج ز  الشركة  غرض 
الدراس ت في التأثير على البيئة.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
محمد الس دس إق مة يحي  فليلورقم 
 54352  - األول  الط أق  ميمالل   4

ميدلت املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
1.222 حصة   : السيدة لبنى زدوا 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  زدوا  لبنى  السيدة 
ميدلت   54352 وعليت  ت مو�شى 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زدوا  لبنى  السيدة 
ميدلت   54352 وعليت  ت مو�شى 

املغرب 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 أت ر7خ  أميدلت  االأتدائية 

2222 تحت رقم 121.

242I

أ هية كونس ي

 ELOUISSI(الويسيترترنسبور
)TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

أ هية كونس ي
43 ش رع الزرقطوني رقم4 جليز ، 

42222، مراكش البلد
 ELOUISSI(الويسيترترنسبور
TRANSPORT) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي جن ن 
اوراد عم رة 9 الشقة 8 تجزئة 15 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124423

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 E L O U I S S I ( لويسيترترنسبور ا

.(TRANSPORT

نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

االشخ ص االخر7ن.

جن ن   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 15 تجزئة   8 الشقة   9 اوراد عم رة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الوي�شي عبد ى لرزاق : 122 

حصة أقيمة 1.222 درهم للحصة .

السيد الوي�شي عبد ى لرزاق : 122 

أقيمة 1.222 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ى لرزاق  عبد  الوي�شي  السيد 

عنوانه)ا) جن ن اوراد عم رة 9 الشقة 

8 تجزئة 15 مراكش 42222 مراكش 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

ى لرزاق  عبد  الوي�شي  السيد 

عنوانه)ا) جن ن اوراد عم رة 9 الشقة 

8 تجزئة 15 مراكش 42222 مراكش 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134629.

243I

RZ CONSEIL

ELEGANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

RZ CONSEIL
 82RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE I 3ème ETG
 N°13 PALMIERS 82RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE
 I 3ème ETG N°13 PALMIERS،
CASABLANCA ،20340 املغرب

ELEGANT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 178-174 
اق مة النصر س حة النصر طر7ق 
مديونة زاو7ة زنقة تون�شي أ شكو - 

22222 الدارالبير ء املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.13149

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 فبراير   25 في  املؤرخ 

املص دقة على :
حسن  امير  )ة)  السيد  تفو7ت 
حصة اجتم عية   1 أرب ن شيميراني 
لف ئدة  حصة   12.222 بص2  من 
السيد )ة) عبد الرحيم حسن الحيلو 

عقي2 أت ر7خ 25 فبراير 2222.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822752.

244I

مكتب بمنزوي

روم  التجهيزات الصن عية 

 ROMA EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وف ة شر7ك

مكتب بمنزوي
ش رع روسي  إق مة الني2 ألوك »س» 

رقم 1 ، 92212، طنجة املغرب
 ROMA روم  التجهيزات الصن عية
 EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع أئر 

بنزران رقم 5 إق مة تكريشت - 

92222 طنجة املغرب.

وف ة شر7ك
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.14257

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 25 فبراير 2222 تم اإلعالم 

بيت  اللطيف  عبد  الشر7ك  أوف ة 

اأراهيم و توزيع حصصه على الورثة 

 لرسم اإلراثة املؤرخ في 27 دجنبر 
ً
تبع 

2213 أ لشك2 األتي :

 ، السيد)ة) عبد هللا بيت اأراهيم 

2 حصة .
 2  ، الس لمي  رقية  السيد)ة) 

حصة.

السيد)ة) عبد املنعم بيت اأراهيم 

، 3 حصة .

السيد)ة) عبد االله بيت اأراهيم 

، 3 حصة .

 2  ، اإلأراهيمي  لطيفة  السيد)ة) 

حصة .

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   16 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 251996.

245I

NJ BUSINESS

 STE HAJJOUJLAND

PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

 STE HAJJOUJLAND

PROMOTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع عبد 
الكر7م الخط بي عم رة أنمو�شى 
الكواش الط أق الث ني ف س - 

32222 ف س املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.66515

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 14 م رس 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
عم رة  الخط بي  الكر7م  عبد  »ش رع 
أنمو�شى الكواش الط أق الث ني ف س 
»مك تب  إلى  ف س املغرب»   32222  -
م ر7ن  الط أق الث لت املكتب 19 ش رع 
عبد الكر7م أنجلون املدينة الجديدة 

ف س - 32222 ف س املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1856.

246I

BOUCHTA COMPTA

READI SWEDAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

READI SWEDAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار ده ر 
كويشة ك 5 رقم 2 - 92222 القصر 

الصغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
126221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 READI :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.SWEDAN

استيراد   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املواد  الحبوب،  وتوزيع  وتصدير 

الغذائية الع مة والخرراوات.

عنوان املقر االجتم عي : دوار ده ر 
كويشة ك 5 رقم 2 - 92222 القصر 

الصغير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : محمد  اخر7ف  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : محمد  اخر7ف  السيد 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  محمد  اخر7ف  السيد 
 92222  32 رقم   139 زنقة  أنكيران 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  اخر7ف  السيد 
 92222  32 رقم   139 زنقة  أنكيران 

طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3189.

247I

fiducinfo sarlau

KENZA LOC
إعالن متعدد القرارات

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

KENZA LOC

 »شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: املتجر رقم 

72 مجمع جولف بطلس الشر7فية 

طر7ق بمزميز مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.452415

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   29 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

 1222 تفو7ت  عقد  على  املوافقة 

درهم للحصة من   122 حصة أقمة 

طرف السيد حودة ي سين الى السيدة 

الدهبي مليكة

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

مصوابي  السيد  استق لة  قبول  تم 

كمسير  مه مه  من  اللطيف  عبد 

حودة  أ لسيد  وتعو7ره  للشركة 

ي سين

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

يبلغ ربسم ل الشركة 122 الف درهم 

طرف  من  أك مله  ومحرر  مسج2 

الدهبي  السيدة  الوحيد  الشر7ك 

مليكة

على  ينص  الذي   :13 رقم  أند 

تم تعين السيد حودة ي سين  م يلي: 

مسيرللشركة ملدة غير محدودة

على  ينص  الذي   :14 رقم  أند 

الصالحي ت  جميع  اعط ء  تم  م يلي: 

للسيد حودة ي سين كمسير اال شراء 

وبيع العق رات 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   25 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134499.

248I
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مكتب بمنزوي

روم  للتجهيزات الصن عية 

 ROMA EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو7ت حصص

مكتب بمنزوي
ش رع روسي  إق مة الني2 ألوك »س» 

رقم 1 ، 92212، طنجة املغرب
 ROMA روم  للتجهيزات الصن عية
 EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع أئر 
بنزران إق مة تكريشت رقم 5 - 

92222 طنجة املغرب .
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.14257

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 فبراير   27 في  املؤرخ 

املص دقة على :
بيت  عبد هللا  )ة)  السيد  تفو7ت 
من  اجتم عية  حصة   12 اأراهيم 
)ة)  حصة لف ئدة السيد   932 بص2 
ف طمة بيت اأراهيم أت ر7خ 27 فبراير 

.2222
بيت  عبد هللا  )ة)  السيد  تفو7ت 
من  اجتم عية  حصة   12 اأراهيم 
)ة)  حصة لف ئدة السيد   932 بص2 
فبراير   27 فر7دة بيت اأراهيم أت ر7خ 

.2222
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   16 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 251997.
249I

AGEFIC

MBS VISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

AGEFIC
..اق مة سنترأ رك العم رة د الط أق 
2 الرقم 15 املحمدية ، 28822، 

املحمدية املغرب
MBS VISION شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 85 تجزئة 

الوف  الط أق الث لث إق مة رقم 7 - 

28222 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

32273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MBS  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. VISION

التج رة   •  : غرض الشركة أإيج ز 

فوالذ ومع دن   | في منتج ت الصلب 

تجميع   | املعدنية  للمب ني  صلب   |

الهي ك2 امليك نيكية

• تصميم وإنش ء الهي ك2 املعدنية 

الساللم  بو  املنص ت  بو  األرفف  بو 

الصن عية بو بي مشروع آخر،

وتسو7ق  وتصدير  استيراد   •

واملستلزم ت  املعدنية  املنتج ت 

الصن عية والصوامي2 واملس مير.

• جميع الخدم ت التي من شأنه  

تعز7ز تنمية النش ط االجتم عي

• استيراد وتصدير البر ئع واملواد 

واملعدات

جميع  بداء  بعم،  وبصورة   •

واالستيراد  التج ر7ة  العملي ت 

واملنقولة  والصن عية  والتصدير 

بو  مب شر  بشك2  وامل لية  والعق ر7ة 

ألي من  بو جزئًي ،  كلًي   غير مب شر، 

مم ثلة  املحددة بو بي بشي ء  األشي ء 

بو ذات صلة قد تكون للترو7ج تطو7ر 

النش ط االجتم عي

عنوان املقر االجتم عي : 85 تجزئة 

 -  7 الوف  الط أق الث لث إق مة رقم 

28222 املحمدية املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 32.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

322 حصة   : السيد أرادة محمد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  محمد  أرادة  السيد 

 28222 شقة   131 عم رة  حي الوف ء 

املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  أرادة  السيد 

 28222 شقة   131 عم رة  حي الوف ء 

املحمدية املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ ملحمدية أت ر7خ 25 بأر27 

2222 تحت رقم 651.

252I

إئتم نية الواحة

STE JAWAHIR ELKENZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتم نية الواحة

2 زنقة الحر7ة ، 52222، الرشيدية 

املغرب

STE JAWAHIR ELKENZ شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي قصر الكنز 

جم عة شرف ء مدغرة - 52223 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

15793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.JAWAHIR ELKENZ
غرض الشركة أإيج ز : االستغالل 
االشغ ل  و  السي حي  و  الفندقي 

املختلفة.
قصر   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الكنز جم عة شرف ء مدغرة - 52223 

الرشيدية املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
علوي  املهدي  موالي  السيد 
الصو�شي : 1.222 حصة أقيمة 122 

درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
علوي  املهدي  موالي  السيد 
الكنز  قصر  عنوانه)ا)  الصو�شي 
 52223 مدغرة  شرف ء  جم عة 

الرشيدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  املهدي  موالي  السيد 
الكنز  قصر  عنوانه)ا)  الصو�شي 
 52223 مدغرة  شرف ء  جم عة 

الرشيدية املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 أت ر7خ  أ لرشيدية  االأتدائية 

م رس 2222 تحت رقم 382.
251I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 EL KELAA ESTHETIQUE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY EL BAHJA N° 231 EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
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 EL KELAA ESTHETIQUE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
النخي2 رقم 9 الشقة رقم 1 - 
43222 قلعة السراغنة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.4395
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2222 ين ير   31 املؤرخ في 
فراح  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

رشيدة كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أقلعة السراغنة أت ر7خ 22 

م رس 2222 تحت رقم 96/2022.
252I

FISCAL & LEGAL TEAM

 AFRICA INFRA أفريقا إنفخا
SA

شركة املس همة
ح2 شركة

FISCAL & LEGAL TEAM
 RUE TAHA HOUCINE 5EME 3
 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،
20060، CASABLANCA MAROC
 AFRICA INFRA SA  بفر7ق  إنفخ
شركة املس همة)في طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 131 

ش رع بنف ، إق مة بزور،املكتب 11 
ب- أ لدار البير ء - 22262 الدار 

البير ء املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.311259

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2222 م رس   16 في  املؤرخ 
إنفخ   بفر7ق   املس همة  شركة  ح2 
مبلغ ربسم له    AFRICA INFRA SA
مقره   وعنوان  درهم   5.126.222
إق مة  بنف ،  ش رع   131 اإلجتم عي 
بزور،املكتب 11 ب- أ لدار البير ء - 
الدار البير ء املغرب نتيجة   22262
للشركة،  الوحيد  قررالشر7ك   : ل 
به ،  املعمول  القوانين  ألحك م  وفق  

تصفية   ،  95-15 الق نون  والسيم  

مسبقة للشركة..

 258 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ش رع محمد الخ مس مكتب املح م ة 

 22262  - الدارالبير ء   - املر7ني 

الدارالبير ء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) دانيي2 ليب ن و عنوانه)ا) 

الدارالبير ء   22262 الدارالبير ء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 819757.

253I

amina zouheir

ن ل كال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir

 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،

30000، fes maroc

ن ل ك ل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 

الرابع شقة 12 اق مة االرزاق رقم 

321 ألوك )ز س) تجزئة الحديقة 

تغ ت واد ف س ف س - 32222 ف س 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ل  ن   : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

ك ل.

مركز   : أإيج ز  الشركة  غرض 

النداء -التصدير و االستيراد.

الط أق   : االجتم عي  املقر  عنوان 

رقم  االرزاق  اق مة   12 شقة  الرابع 

الحديقة  تجزئة  س)  )ز  ألوك   321

32222 ف س   - تغ ت واد ف س ف س 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : لكزولي  نسيم  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  لكزولي  نسيم  السيد 

فيال 4 اق مة الحسنية ش رع الكرامة 

الزهور 1 ف س 32222 ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 4 السيد نسيم لكزولي عنوانه)ا) 

اق مة الحسنية ش رع الكرامة الزهور 

1 ف س 32222 ف س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1916.

254I

BULLETIN OFFICIEL

NAIT DENT
إعالن متعدد القرارات

BULLETIN OFFICIEL

 CYM RABAT CYM RABAT،

10120، RABAT MAROC

NAIT DENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»

 HAY :وعنوان مقره  االجتم عي

 LINBIAT RUE BAB MANSOUR

 N° 88 SALE - 11080 SALE

.MAROC

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.32559

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

2221 تم اتخ ذ  22 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

ن يت الشط  موافقة السيدة بسم ء 

على تفو7ت 52 في املئة من الحصص 

لص لح السيد هش م مرشد و تسميته 

كمسير ث ني للشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

العنوان.  الى  املقر االجتم عي  تحو27 

زنقة الحسيمة رقم 7 ت أر7كت سال

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

تغيير االسم التج ري للشركة لتصبح 

DENTOMED SARL

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

الشركة.  تسمية   :3 الفص2  تعدي2 

DENTOMED SARL

على  ينص  الذي   :2 رقم  أند 

م يلي: تعدي2 الفص2 4: عنوان املقر 

 7 رقم  الحسيمة  زنقة  االجتم عي 

ت أر7كت سال

أند رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

 522 االجتم عي  ربسم ل   :7 الفص2 

 522 الشط.  ن يت  بسم ء  حصة 

حصة هش م مرشد.

أند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

بسم ء  السيدة  تعيين   :13 الفص2 

السيد هش م مرشد  و  الشط  ن يت 

كمسيرين للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  بسال  االأتدائية 

2222 تحت رقم 38686.

255I
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CABINET ACHAWR

FIBR SYSTEME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

CABINET ACHAWR
 TANGER BD MED 05 °24

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU N ،
90000، tanger maroc

FIBR SYSTEME شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي حس ني3 
جزن ية عم رة اليسر رقم 22 طنجة - 

92222 طنجة املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.91289

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 12 م رس 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
جزن ية عم رة اليسر رقم  »حس ني3 
طنجة املغرب»   92222  - طنجة   22
غينيي  أيس و تجزئة كر7مة   27« إلى 
 92222  - طنجة   93 رقم   3 القطعة 

طنجة املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3223.
256I

NJ BUSINESS

 SOCIETE HNIWA
PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 SOCIETE HNIWA PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع عبد 

الكر7م الخط بي عم رة أنمو�شى 

الكواش الط أق الث ني ف س - 

32222 ف س املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.66253

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

املؤرخ في 14 م رس 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

عم رة  الخط بي  الكر7م  عبد  »ش رع 

أنمو�شى الكواش الط أق الث ني ف س 

»مك تب  إلى  ف س املغرب»   32222  -

م ر7ن  الط أق الث لت املكتب 19 ش رع 

عبد الكر7م أنجلون املدينة الجديدة 

ف س - 32222 ف س املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1852.

257I

GECAFISC

OUBAHA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL 26

 QUORRI ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

OUBAHA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

أوركون زنقة ركراكة اق مة 

الكورنيش الشقة 1 الط أق االر�شي 

عم رة 2 - 22242 الدارالبير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.OUBAHA INVEST

منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

أوركون زنقة ركراكة اق مة الكورنيش 

 -  2 الط أق االر�شي عم رة   1 الشقة 

22242 الدارالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

أقيمة   1222  : ابه   السيدة سن ء 

122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 3 عنوانه)ا)  ابه   سن ء  السيدة 

الج حظ  زنقة  ابه   عم رة   2 ط أق 

28812 املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 3 عنوانه)ا)  ابه   سن ء  السيدة 

الج حظ  زنقة  ابه   عم رة   2 ط أق 

28812 املحمدية املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822553.

258I

STE SMART TAX & AUDIT

 STE MODING
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

STE SMART TAX & AUDIT
 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL
 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،
CASABLANCA MAROC

 STE MODING
DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
انف  اق مة از7ر مكتب رقم 11 ب - 

22213 الدار البير ء املغرب .
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.372361

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2222 تقرر ح2  23 فبراير  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
 MODING DEVELOPPEMENT
درهم   122.222 ربسم له   مبلغ 
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع انف  
اق مة از7ر مكتب رقم 11 ب - 22213 
 : ل  نتيجة  املغرب  البير ء  الدار 

استيح لة مزاولة النش ط.
و حدد مقر التصفية ب ش رع انف  
اق مة از7ر مكتب رقم 11 ب - 22213 

الدار البير ء املغرب . 
و عين:

و  علي  أن  ايت  عمر  السيد)ة) 
عنوانه)ا) دوار افنوان ازن كن 45222 
ورزازات املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 819749.

259I
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مكتب الدراس ت و الخبرات عبد املجيد الرايس

 SAUDI ARAB MOROCCAN

 TRADING COMPANY

)(SAMTC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراس ت و الخبرات عبد 

املجيد الرايس

261 ش رع عبد املومن إق مة األم2 

العم رة ب الط أق 3 الشقة رقم 7 ، 

22362، الدار البير ء املغرب

 Saudi Arab Moroccan Trading

Company (SAMTC) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 11، إق مة 

أكر، زنقة الق �شي إي س - املع ر7ف 

- 22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539437

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 Saudi Arab Moroccan Trading

.(Company (SAMTC

غرض الشركة أإيج ز : - االستيراد 

و التصدير

التمثي2  و  التوزيع  و  التسو7ق 

لجميع املنتج ت و الخدم ت الخ صة 

أ ملق هي و املط عم و املخ أز و املواد 

الغذائية

و أيع جميع بنواع  تج رة و شراء 

السلع و املنتج ت و الخدم ت.

االستثم ر و االنع ش العق ري.
عنوان املقر االجتم عي : 11، إق مة 
أكر، زنقة الق �شي إي س - املع ر7ف - 

22222 الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيد مرزوق السحيمي 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السحيمي  مرزوق  السيد 
إي س  الق �شي  زنقة   ،54 عنوانه)ا) 
الط أق 2 الشقة 4 املع ر7ف 22222 

الدار البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السحيمي  مرزوق  السيد 
إي س  الق �شي  زنقة   ،54 عنوانه)ا) 
الط أق 2 الشقة 4 املع ر7ف 22222 

الدار البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 12918.
262I

ETS BEN aaouinate 

SAMIGOLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
SAMIGOLD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي كراج 
تجزئة رقم 22 ام2 أن دهيبة 

الزم مرة - 24222 الزم مرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
3235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SAMIGOLD
منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري و أيع مواد البن ء.
كراج   : االجتم عي  املقر  عنوان 
تجزئة رقم 22 ام2 أن دهيبة الزم مرة 

- 24222 الزم مرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : بش ر  الحسن  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  بش ر  الحسن  السيد 
 24222 الزم مرة  السكري  حي   24

الزم مرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بش ر  الحسن  السيد 
 24222 الزم مرة  السكري  حي   24

الزم مرة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 أت ر7خ  أنور  بسيدي  االأتدائية 

ين ير 2222 تحت رقم 26.
261I

SAGASUD

SOLOJIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

SAGASUD
ش رع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
SOLOJIK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 
االسم عيلية رقم 22 زنقة 5 - 

72222 العيون املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.33451

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 32 م رس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 ربسم له   مبلغ   SOLOJIK
اإلجتم عي حي  درهم وعنوان مقره  
االسم عيلية رقم 22 زنقة 5 - 72222 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  العيون 

نش ط الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
االسم عيلية رقم 22 زنقة 5 - 72222 

العيون املغرب. 
و عين:

السيد)ة) حسن عنبي و عنوانه)ا) 
دوار الوش شنة اوالد سيدي علي أن 
املغرب  الجديدة   24222 يوسف 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 952.

262I

STE MAZAGAN COMPTAFISC

SOCIETE SOJANA JOB
إعالن متعدد القرارات

STE MAZAGAN COMPTAFISC
 LOT AL QUODS EL JADIDA 314

، 24000، EL JADIDA MAROC
SOCIETE SOJANA JOB »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: دوار 
لحش لفة فخذة سراغنة جم عة 
بوالد حسين الجديدة املغرب - - 

الجديدة املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.13443
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   28 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
تفو7ت السيد سلوان شوعيب جميع 
حصة   ١٠٠٠ الشركة  في  حصصه 

لف ئدة السيد اأراهيم البوخ ري
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تعين السيد اأراهيم البوخ ري كمسير 
وحيد للشركة ملدة غير محدودة بعد 

استق لة السيد سلوان شوعيب
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
الذي ينص على   :VII xv أند رقم 
املس همين  عال  ينص  الذي  م يلي: 
ومسير  الشرك ء  حصص  توزيع  و 

الشركة
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
25 بأر27  االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 27688.
263I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

AFL TRANS
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
AFL TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: س حة 

اأراهيم الروداني زنقة السين  اق مة 
أيتهوفن 2 الط أق 3 رقم 82 - 

92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.113225

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   23 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
قبول استق لة املسيرين السيد ادم 

افيالل والسيد جم ل اغب لو العتيق
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
على  للمسيرين  الت م  االأراء  اعط ء 
من  املمتدة  للشركة  تسييرهم   فترة 
التج ري  السج2  في  الشركة  تقييد 

والى 03/03/2022
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
افيالل  ادم  السيد  تعيين  م يلي: 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
للشركة  وحيدا  مسيرا   KB118488

لفترة غير محدودة 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :  16 رقم  أند 
م يلي: تعيين السيد ادم افيالل مسيرا 

وحيدا للشركة
على  ينص  الذي   :17 رقم  أند 
افيالل  ادم  السيد  امر ء  م يلي: 
فقط يلزم الشركة في جميع الوث ئق 

املتعلة به 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   24 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3237.
264I

AFTISSE CONSEIL

AOUTRAV اوتراف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15 . 3ème ETAGE ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
اوتراف AOUTRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي كم 6.5 
طر7ق ت منصورت رقم 15 حربي2 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتر ء أمختصر تسميته  : اوتراف 

.AOUTRAV

نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع لف ئدة الغير 

بشغ ل البن ء

االستيراد والتصدير.

 6.5 كم   : عنوان املقر االجتم عي 

 - حربي2   15 طر7ق ت منصورت رقم 

42222 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد بوراغ عبد السالم : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السالم  عبد  بوراغ  السيد 

 45822 44 حي تيشك   عنوانه)ا) رقم 

تنغير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السالم  عبد  بوراغ  السيد 

 45822 44 حي تيشك   عنوانه)ا) رقم 

تنغير املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   21 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3673.

265I

NOTAIRE BOULGHODAN MOHAMED

YASSERLUKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 NOTAIRE BOULGHODAN

MOHAMED

الحي االداري، عم رة انط لي  الن ظور 

، 62222، الن ظور املغرب

YASSERLUKS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

الث نو7ة الجديدة أني انص ر الن ظور 

- 62222 الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

23855

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.YASSERLUKS

التج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

أ لتقسيط في متجر .

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الث نو7ة الجديدة أني انص ر الن ظور 

- 62222 الن ظور املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ربسم ل الشركة: 1.622.222 

درهم، مقسم ك لت لي:

 16222  : فتحي  حمزة  السيد 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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السيد حمزة فتحي عنوانه)ا) دوار 
 62222 الن ظور  شيكر  أني  بغب ل 

الن ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة فتحي عنوانه)ا) دوار 
 62222 الن ظور  شيكر  أني  بغب ل 

الن ظور املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 28 م رس 

2222 تحت رقم 492.
266I

FIDUCIAIRE AL QODS

DIS HVN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

DIS HVN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : ش رع 
محمد الخ مس عم رة رقم 7 شقة 
رقم 6 - 23222 أني مالل املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.12839
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 21 م رس  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   DIS HVN
محدودة ذات الشر7ك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
محمد  ش رع  اإلجتم عي  مقره  
 6 شقة رقم   7 الخ مس عم رة رقم 
أني مالل املغرب نتيجة ل  23222  -

.Crise du secteur
و عين:

و  الره ني  هللا  رزق  السيد)ة) 
بم الظهر تجزئة العب سية  عنوانه)ا) 
املغرب  مالل  أني   23222  3 الرقم 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
ش رع  وفي   2222 م رس   21 أت ر7خ 

شقة   7 رقم  الخ مس عم رة  محمد 
رقم 6 - 23222 أني مالل املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أبني مالل أت ر7خ 27 بأر27 

2222 تحت رقم 352.
267I

BENALI HAMDI

EZ FA MER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

BENALI HAMDI
 HAY ERRAHMA N°24 ، 73000،

dakhla MAROC
EZ FA MER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي النهرة 

1 رقم 1156 الداخلة - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
16211

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EZ FA  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

.MER
الشراء   : أإيج ز  الشركة  غرض 
فيم   واالستيراد  والتصدير  والبيع 

يتعلق أتج رة األسم ك وتجميده .
بشك له  أجميع  والنق2  التجهيز 
الط زجة  السمكية  املنتج ت  لجميع 
وجميع  املصنعة  بو  املجمدة  بو 
قد  التي  األخرى  السلع  بو  املنتج ت 
الشركة:  غرض  تحقيق  في  تس هم 
بشك له:  أجميع  البحري  الصيد 
 ، الحفظ   ، التجميد   ، الصيد 
واستيراد  وتسو7ق  البيع   ، الشراء 

 ، األسم ك  بنواع  جميع  وتصدير 
والرخو7 ت ، والقشر7 ت ، وربسي ت 
 ، والكركند   ، واملح ر   ، األرج2 
وغيره  من   ... وامل كر27   ، والسردين 
املحلية  البحر7ة  املأكوالت  منتج ت 
بو  الصيد  طر7ق  عن  املستوردة  بو 

قوارب التجميد ، وطنية بو بجنبية.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - الداخلة   1156 رقم   1 النهرة 

73222 الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم ك لت لي:
 122  : فيص2  الزرادي  السيد 
درهم   122.222 أقيمة  حصة 

للحصة.
 122  : فيص2  الزرادي  السيد 

أقيمة 122.222 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الزرادي فيص2 عنوانه)ا) 
 73222  985 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزرادي فيص2 عنوانه)ا) 
 73222  985 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

غشت 2222 تحت رقم 604/2020.
268I

STFM CAP

STFM CAP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STFM CAP
ملدغري 26 ش رع موالي يوسف 
 tanger، الط أق االول راس امل ء

62622، راس امل ء املغرب
 STFM CAP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ملدغري 26 
ش رع موالي يوسف الط أق االول 
راس امل ء - 62622 راس امل ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

23893

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STFM  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

.CAP SARL AU

غرض الشركة أإيج ز : مقهى، أيع 

األسم ك املجمدة ، التغذية الع مة.
ملدغري   : االجتم عي  املقر  عنوان 
26 ش رع موالي يوسف الط أق االول 
راس امل ء - 62622 راس امل ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

99 درهم،  مبلغ ربسم ل الشركة: 

مقسم ك لت لي:

 1.222  : الطي ش  رشيد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الطي ش  رشيد  السيد 

طنجة الب لية مركب الصنوبر عم رة 
رقم 126 92222 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الطي ش  رشيد  السيد 

طنجة الب لية مركب الصنوبر عم رة 
طنجة   92222 126طنجة  رقم 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 11278.

269I
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NEXIA FIDUCIA

ERFAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

ERFAS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي اق مة 
بتر7وم رقم 374 ش رع عبد املومن - 

22392 الدار البير ء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.393129

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تعيين   2222 م رس   25 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

س كديك مرات كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822348.
272I

LMT AUDITING

AFG GLOBAL MARKETS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
AFG GLOBAL MARKETS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي أرج 
القطب امل لي للدار البير ء تجزئة 
 MAIN 57 الط أق الخ مس زنقة
STREET الدار البير ء انف  الحي 
الحسني - 22222 الدار البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539619
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AFG  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.GLOBAL MARKETS
الدراسة   : غرض الشركة أإيج ز 
ك2  تقديم  و  واملشورة  واملس عدة 
وتنفيذ  تطو7ر  ؛  امل لية  الخدم ت 

جميع املش ريع امل لية بو غيره .
أرج   : االجتم عي  املقر  عنوان 
تجزئة  البير ء  للدار  امل لي  القطب 
 MAIN زنقة  الخ مس  الط أق   57
الحي  انف   البير ء  الدار   STREET
البير ء  الدار   22222  - الحسني 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 322.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 ADVISORY AND الشركة 
FINANCE/ GROUP : 3.000 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 ADVISORY AND الشركة 
 2 عنوانه)ا)   FINANCE / GROUP
 4 نونبر وزنقة حنين مكتب   16 زاو7ة 

2222 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
سليم ن  أن  محمد  السيد 
اق مة  أطوطة  اأن  ش رع  عنوانه)ا) 

السلوى 2222 الرب ط املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822712.
271I

EUROMED COMPTA-SARL

HANDOUR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HANDOUR CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 رقم 
413 املسيرة 1 س مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.59923

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 11 م رس 2222 تم تحو27 
للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
س   1 املسيرة   413 رقم  »مح2  من 
مراكش - 42222 مراكش املغرب» إلى 
»عم رة اأواب مراكش رقم 45 شطر 
 42222  - مراكش   1 مكتب رقم   19

مراكش املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134548.
272I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

 AOULAD AABA
MATERIAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
 AOULAD AABA MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 
االول 64 درب الحج ر - 24222 

الجديدة املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.17425

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 12 م رس 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 - الحج ر  درب   64 االول  »الط أق 

24222 الجديدة املغرب» إلى »املح2 

 - الث ني  الحسن  ش رع   218 رقم 

24152 البئر الجديد املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

11 بأر27  االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 27712.

273I

بشغ ل سلسبي2

أشغال سلسبيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

بشغ ل سلسبي2

الشقة الك ئنة أـ لط أق األول رقم 

4 من البن ية رقم 2 أخندق الزربوح 

سمسة ش رع زايو أني حديفة ، 

93222، تطوان املغرب

بشغ ل سلسبي2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي الشقة 

الك ئنة أـ لط أق األول رقم 4 من 

البن ية رقم 2 أخندق الزربوح 

سمسة ش رع زايو أني حديفة - 

93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

31373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتر ء أمختصر تسميته  : بشغ ل 

سلسبي2.
جميع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

بعم ل البن ء.
الشقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
من   4 رقم  األول  أـ لط أق  الك ئنة 
البن ية رقم 2 أخندق الزربوح سمسة 
 93222  - حديفة  أني  زايو  ش رع 

تطوان املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : أنعجيبة  عمر  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  أنعجيبة  عمر  السيد 
 93222 دوار الكدان جم عة صدينة 

تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أنعجيبة  عمر  السيد 
 9322 الكدان جم عة صدينة  دوار 

تطوان املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أتطوان  االأتدائية 

2222 تحت رقم 977.
274I

FIDUCIARE IITIMANE

EL AMINE BOOKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

EL AMINE BOOKS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 6 قطعة 

املسفر 2 طر7ق ايموزارتجزئة سيد 

العب س 8/7/6 الدك ن 6 - 32222 

ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72229

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. AMINE BOOKS

الوراقة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

واللوازم املدرسية

اللوازم املكتبية ،

مستهلك ت الكمبيوتر

نسخ

نشر وتوزيع كتب تعليمية.

6 قطعة   : عنوان املقر االجتم عي 

ايموزارتجزئة سيد  طر7ق   2 املسفر 

 32222  -  6 الدك ن   6/7/8 العب س 

ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : اقلعي  االمين  محمد  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اقلعي  االمين  محمد  السيد 
ارسالن  شكيب  زنقة   15 عنوانه)ا) 

أالد عشع ش م ج ف س 32222 ف س 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اقلعي  االمين  محمد  السيد 
ارسالن  شكيب  زنقة   15 عنوانه)ا) 
أالد عشع ش م ج ف س 32222 ف س 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   24 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1624.

275I

FLASH ECONOMIE

INDOCHINE REST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

INDOCHINE REST
شركة ذات مسؤولية محدودة

ربسم له :122222 درهم
مقره  االجتم عي:12 زنقة صبري 

أوجمعة الط أق 1 رقم 6
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

449855
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
قرر   2222 م رس   23 أت ر7خ  املؤرخ 

الشرك ء م  يلي :
محجوبي  يونس  السيد  تفو7ت 
 JEAN-VINCENT 162 حصة للسيد
 THOMAS SEBASTIEN FLORIAN

PLACE
الحصص  تفو7ت  على  املوافقة 
أين السيد يونس محجوبي و السيد 
 JEAN-VINCENT THOMAS

SEBASTIEN FLORIAN PLACE
التقسيم الجديد للحصص:

 342 أوسكورن  جواد  السيد 
حصة

 JEAN-VINCENT السيد 
 THOMAS SEBASTIEN FLORIAN

PLACE
662 حصة

املجموع:1222 حصة
تعدي2 الفصول 7 و 8 من النظ م 

األس �شي للشركة
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822282.

276I

FLASH ECONOMIE

AKSSESMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AKSSESMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 322 ش رع 

اأراهيم الروداني الط أق 5 الشقة 

21 اق مة ر7ح ن حي املع ر7ف - 

22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.AKSSESMA

تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

في  األخرى  املوقد  ملعدات  التجزئة 

متجر متخصص.

 322  : االجتم عي  املقر  عنوان 

 5 الط أق  الروداني  اأراهيم  ش رع 

الشقة 21 اق مة ر7ح ن حي املع ر7ف 

- 22222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد احمد يزغي : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  يزغي  احمد  السيد 
 35 رقم   22 زنقة  املستقب2  تجزئة 

22222 الدار البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يزغي  احمد  السيد 
 35 رقم   22 زنقة  املستقب2  تجزئة 

22222 الدار البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822558.
277I

FLASH ECONOMIE

HOG INVEST 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HOG INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 322 ش رع 
اأراهيم الروداني الط أق 5 الشقة 

21 اق مة ر7ح ن حي املع ر7ف - 
22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
539447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HOG  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.INVEST

خدم ت   : أإيج ز  الشركة  غرض 
املشورة والدعم.

 322  : االجتم عي  املقر  عنوان 
 5 الط أق  الروداني  اأراهيم  ش رع 
الشقة 21 اق مة ر7ح ن حي املع ر7ف 

- 22222 الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيدة السعدية غ لب 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة السعدية غ لب عنوانه)ا) 
حلب  عم رة  اسم عي2  موالي  ش رع 
طنجة   92222  24 رقم   6 الط أق 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة السعدية غ لب عنوانه)ا) 
حلب  عم رة  اسم عي2  موالي  ش رع 
طنجة   92222  24 رقم   6 الط أق 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822569.
278I

FLASH ECONOMIE

BATI-SAFWANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BATI-SAFWANE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 4 تجزئة 
حور7ة 1 الط أق 2 الشقة 3 ش رع 
فلسطين - 28812 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

32311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

BATI-  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.SAFWANE

بعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

متنوعة للبن ء )مق ول) ؛ ت جر استيراد 

و التصدير )التج ر بو الوسط ء)..

تجزئة   4  : عنوان املقر االجتم عي 

ش رع   3 الشقة   2 الط أق   1 حور7ة 

فلسطين - 28812 املحمدية املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : السيد عز الدين خو7ري 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عز الدين خو7ري عنوانه)ا) 

 13122 املنصور7ة  راشد  أني  دوار 

أوزنيقة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عز الدين خو7ري عنوانه)ا) 

 13122 املنصور7ة  راشد  أني  دوار 

أوزنيقة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ ملحمدية أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 32311.

279I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BASAID SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE BASAID SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي قصر 

الجديد الخنك الراشيدية املغرب 

52222 الراشيدية املغرب.

ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.12427

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 بأر27   25 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ ربسم له    STE BASAID SARL

مقره   وعنوان  درهم   122.222

الخنك  الجديد  قصر  اإلجتم عي 

الراشيدية املغرب 52222 الراشيدية 

املغرب نتيجة ل : االزمة.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 52222  - الجديد الخنك الراشيدية 

الراشيدية املغرب. 

و عين:

و  ق أوري  احمد  السيد)ة) 

 52222 الراشيدية  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  الراشيدية 

للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 182.

282I
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FID PME

LES COFFRAGES SAADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
رفع ربسم ل الشركة

FID PME
64 ش رع موالي علي الشر7ف الشقة 

6 تم رة ، 12222، تم رة املغرب
LES COFFRAGES SAADA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي العم رة 
42 الشقة 2 املنزه عين عتيق تم رة - 

12222 تم رة املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.96383

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم   2221 دجنبر   25 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
«922.222 درهم» بي من »122.222 
درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
مق صة مع ديون  إجراء   : عن طر7ق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   17 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 123689.

281I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE LKHROUT MAROC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE LKHROUT MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي قصر 

موي ت ديغوست كلميمة الراشيدية 
املغرب 52222 الراشيدية املغرب.

ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.7741

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 23 م رس  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 STE LKHROUT MAROC SARL

درهم   22.222 ربسم له   مبلغ 

قصر  اإلجتم عي  مقره   وعنوان 

الراشيدية  ت ديغوست كلميمة  موي 

املغرب  الراشيدية   52222 املغرب 

نتيجة ل : االزمة.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

موي ت ديغوست كلميمة الراشيدية - 

52222 الراشيدية املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عبد هللا عف  و عنوانه)ا) 

52222 الرشيدية املغرب  الراشيدية 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 184.

282I

FLASH ECONOMIE

IB BOUW
إعالن متعدد القرارات

IB BOUW

شركة ذات مسؤولية محدودة
ربسم له :122222 درهم

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

532227

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
قرر   2222 م رس   29 أت ر7خ  املؤرخ 

الشرك ء م  يلي :

مسيريين جدد للشركة   3 -تعيين 

الرحيم  ,عبد  حداد  إلي س  السيد 

مركوع ,أوط هر اصفي تي 

-تفو7ت السيد إلي س حداد 333 

حصة للسيد عبد الرحيم مركوع و 

333 حصة للسيد أوط هر اصفي تي

الحصص  تفو7ت  على  املوافقة 

والسيد  حداد  إلي س  السيد  أين 

عبد الرحيم مركوع والسيد أوط هر 

اصفي تي

التقسيم الجديد للحصص:

السيد إلي س حداد 334 حصة

 333 اصفي تي  أوط هر  السيد 

حصة

 333 مركوع  الرحيم  عبد  السيد 

حصة

املجموع 1222 حصة

و  8 و9  و   3 و   1 تعدي2 الفصول 

7 و 16 من النظ م األس �شي للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

اأر27 2222 تحت رقم 822622 .

283I

STE MAZAGAN COMPTAFISC

MRA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

STE MAZAGAN COMPTAFISC

 LOT AL QUODS EL JADIDA 314

، 24000، EL JADIDA MAROC

MRA IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 

بطلس عم رة 45 الط أق الرابع رقم 

16 املع ر7ف الدار البير ءاملغرب 

الدار البير ء 22372 الدار البير ء 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MRA  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.IMMO

منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

العجول،الهندسة  عق ري،تسمين 

املدنية.

زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الط أق الرابع رقم   45 بطلس عم رة 

البير ءاملغرب  الدار  املع ر7ف   16

22372 الدار البير ء  الدار البير ء 

اململكة املغربية.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد مراد املهدي : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مراد املهدي عنوانه)ا) ص 

اململكة   14514 الر7 ض   8942 ب 

الر7 ض   14514 السعودية  العربية 

اململكة العربية السعودية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مراد املهدي عنوانه)ا) ص 

اململكة   14514 الر7 ض   8942 ب 

الر7 ض   14514 السعودية  العربية 

اململكة العربية السعودية

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822863.

284I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE KATIA DISTRIBUTION

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE KATIA DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : رقم 

75 زنقة عالل أن عبد هللا الريش 

ميدلت - 52422 الريش املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.2995

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2221 يونيو   32 املؤرخ في 

 STE KATIA DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   222.222 ربسم له  

75 زنقة عالل  مقره  اإلجتم عي رقم 

 52422 أن عبد هللا الريش ميدلت - 

الريش املغرب نتيجة الالزمة.

و عين:

و  العيس وي  حميد  السيد)ة) 

الريش   52422 الريش  عنوانه)ا) 

ميدلت كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 75 وفي رقم   2221 يونيو   32 أت ر7خ 

زنقة عالل أن عبد هللا الريش ميدلت 

- 52422 الريش املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 183.

285I

fidmbk

AGBANI INOX TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع ألقصيري ، 16152، مشرع 

ألقصيري املغرب
AGBANI INOX TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي عبد 
الخ لق رقم 21 مشرع ألقصيري - 
16152 مشرع ألقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.AGBANI INOX TRAVAUX
بشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 
البر ئع  نق2  و  للبن ء  متنوعة 

لحس ب الغير.
حي عبد   : عنوان املقر االجتم عي 
 - ألقصيري  مشرع   21 رقم  الخ لق 

16152 مشرع ألقصيري املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : العكب ني  كر7م  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  العكب ني  كر7م  السيد 
حي عبد الخلق رقم 21 16152 مشرع 

ألقصيري املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العكب ني  كر7م  السيد 
حي عبد الخلق رقم 21 16152 مشرع 

ألقصيري املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
أت ر7خ  ألقصيري  أمشرع  االأتدائية 

11 بأر27 2222 تحت رقم 135.
286I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TOUJI CASH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE TOUJI CASH SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  االجتم عي موالي 

احمد الدهبي موالي علي الشر7ف 
الر7ص ني - 52222 الراشيدية 

املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري -.
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 بأر27   28 في  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
تحو27 االموال كنش ط رئي�شي .

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 181.
287I

بحمد الفراوي

NADIAHAMID PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة
بحمد الفراوي

33 درب امليتر ص ب 345 صفرو ، 
31222، صفرو املغرب

NADIAHAMID PROMO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي 352 حي 
الرش د أنصف ر - 31222 صفرو 

املغرب .
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.2539

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 25 م رس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   NADIAHAMID PROMO
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
الرش د  حي   352 اإلجتم عي  مقره  
املغرب  صفرو   31222  - أنصف ر 

نتيجة ل : املن فسة القو7ة .
352 حي  و حدد مقر التصفية ب 
صفرو   31222  - أنصف ر  الرش د 

املغرب . 
و عين:

السيد)ة) ن دية الشب2 و عنوانه)ا) 
 31222 أنصف ر  زالغ  حي   1126

صفرو املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أصفرو  االأتدائية 

2222 تحت رقم 138/2022.
288I

CHETTIOUI AHMED

BAB ALKASR
إعالن متعدد القرارات

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخرراء,م/ا,ش رع 

21,رقم 34 ، 92152، القصر الكبير 
املغرب

BAB ALKASR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: دوار 
العبيد, جم عة زوادة, قي دة سيدي 

سالمة - 92152 القصر الكبير 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.3229
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أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   24 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

 522 الكومري  مراد  السيد  تفو7ت 

حصة اجتم عية من بص2 752حصة 

لف ئدة السيد محمد الحراق أت ر7خ 

2022/04/04

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تم تعيين السيد محمد الحراق مسيرا 

و حيدا للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

ينص  الذي   :6 البند  رقم  أند 

الشركة:  ربسم ل  مبلغ  م يلي:  على 

122.222درهم، مقسم ك لت لي:السيد 

محمد الحراق 522 حصة أقيمة 122 
الكومري  مراد  للحصة,السيد  درهم 

252 حصة أقيمة 122 درهم للحصة 

 252 الكومري  الق در  عبد  ,السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة

ينص  الذي   :13 البند  رقم  أند 

محمد  السيد  تعيين  تم  م يلي:  على 

للشركة ملدة  الحراق مسيرا و حيدا 

غير محددة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  الكبير  أ لقصر  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 249.

289I

FID PME

C2COS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FID PME

64 ش رع موالي علي الشر7ف الشقة 

6 تم رة ، 12222، تم رة املغرب

C2COS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزءة 

النصر املستقب2 ش رع ط رق اأن 
ز7 د العم رة ب تم رة - 12222 تم رة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

135997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.C2COS

جميع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

اشغ ل البن ء.

تجزءة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

اأن  ط رق  ش رع  املستقب2  النصر 

12222 تم رة   - ز7 د العم رة ب تم رة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : حسن  اوشدي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  حسن  اوشدي  السيد 

تم رة 12222 تم رة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حسن  اوشدي  السيد 

تم رة 12222 تم رة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أتم رة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 7876.

292I

CHETTIOUI AHMED

COMPTOIR LOUZARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخرراء,م/ا,ش رع 

21,رقم 34 ، 92152، القصر الكبير 

املغرب

COMPTOIR LOUZARI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 

مدشربورخة , جم عة و ,قي دة 

تطفت - 92152 القصر الكبير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

3341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.COMPTOIR LOUZARI

تسو7ق   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املنتج ت الغدائية.

 : االجتم عي  املقر  عنوان 

مدشربورخة , جم عة و ,قي دة تطفت 

- 92152 القصر الكبير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : السيد عبد الحق الوزاري 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : الوزاري  عص م  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الوزاري  الحق  عبد  السيد 

أئر   44 زنقة  القدس  حي  عنوانه)ا) 

الشف  92222 طنجة املغرب.

السيد عص م الوزاري عنوانه)ا) 

طنجة   92222  3 اشن د  املرس  حي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الوزاري  الحق  عبد  السيد 

أئر   44 زنقة  القدس  حي  عنوانه)ا) 

الشف  92222 طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  الكبير  أ لقصر  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 97.

291I

Etude El houtaia Zakaria

TAFOKT DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

 TAFOKT DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 1 زنقة 

الفرات , حي املع ر7ف - 22332 الدار 

البير ء املغرب.

رفع ربسم ل الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.443295

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2211 بأر27   26 في  املؤرخ 

قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 

 12.222« بي من  درهم»   182.222»

عن  درهم»   192.222« إلى  درهم» 
ديون  مع  مق صة  إجراء   : طر7ق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

شتنبر 2219 تحت رقم 714286.

292I
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

AMLAK PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
AMLAK PROMOTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع عبيد 
اأن الجراح مركب الحر7ة عم رة 3 
ط أق 1 ف س - 32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
72185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.AMLAK PROMOTION
الترو7ج   : أإيج ز  الشركة  غرض 

العق ري
التجزئة العق ر7ة

كراء الشقق.
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الحر7ة  مركب  الجراح  اأن  عبيد 
عم رة 3 ط أق 1 ف س - 32222 ف س 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
معن  عبدالوي  حسين  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   522  :

للحصة.

السيدة نج ة غزوان : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

معن  عبدالوي  حسين  السيد 

عنوانه)ا) رقم 4 تجزئة الوزاني ش رع 

موالي عبد هللا طر7ق ايموزار ف س 

32222 ف س املغرب.

عنوانه)ا)  غزوان  نج ة  السيدة 

ش رع موالي عبد هللا 4 تجزئة الوزاني 

ف س   32222 ف س  ايموزار  طر7ق 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  غزوان  نج ة  السيدة 

ش رع موالي عبد هللا 4 تجزئة الوزاني 

ف س   3222 ف س  ايموزار  طر7ق 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1927.

293I

ارنك

TRANS DOSAMIGOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ارنك

ش رع يوسف اأن ت شفين رقم 14 

 LARACHE ،92222 ،العرائش

املغرب

TRANS DOSAMIGOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

املغرب الجديد رقم 2325 - 92222 

العرائش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.6257

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2222 م رس   12 املؤرخ في 

ايوب  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

صالح كمسير وحيد.

تبع  لقبول استق لة املسير.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
أت ر7خ  أ لعرائش  االأتدائية 
رقم  تحت   2222 بأر27   28

.26211122225628
294I

FIGET SARL

ABILSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
ABILSA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الح ج محمد أنونه رقم 552 تطوان 
- 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
31119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ABILSA
و  مقهى   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مطعم.
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
552 تطوان  الح ج محمد أنونه رقم 

- 93222 تطوان املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 34  : السيد عبد اللطيف عبدي 

حصة أقيمة 1.222 درهم للحصة .
 33  : الز7ن  بيت  سليم  السيد 

حصة أقيمة 1.222 درهم للحصة .

33 حصة   : السيد إلي س املرتجي 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عبدي  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا) ش رع احمد الحر7ري زنقة 

تطوان   14 5 شقة  ب اق مة رهف ط 

93222 تطوان املغرب.

السيد سليم بيت الز7ن عنوانه)ا) 

119 ح ي ب  3 رقم  الز7تون الجديد 

ت مراكش 42132 مرلكش املغرب.

عنوانه)ا)  املرتجي  الي س  السيد 

 42132 الو7دان  املحمدية  دوار 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبدي  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا) ش رع احمد الحر7ري زنقة 

تطوان   14 5 شقة  ب اق مة رهف ط 

93222 تطوان املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   24 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 738.

295I

FIGET SARL

HARO - LOUJI JETSKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

HARO - LOUJI JETSKI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

الطو7لع ش رع الشيخ أن العربي 

العلوي رقم 3 الط أق االول تطوان - 

93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

31275
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HARO :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.- LOUJI JETSKI

كراء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الدراج ت امل ئية .

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

العربي  أن  الشيخ  ش رع  الطو7لع 

العلوي رقم 3 الط أق االول تطوان - 

93222 تطوان املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   52  : بشبون  السيد عالء 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

 52  : يوسف  أن  ز7نب  السيدة 

حصة أقيمة 1.222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عالء بشبون عنوانه)ا) 47 

حي الشبر ش رع ط رق اأن ز7 د مرتي2 

93152 مرتي2 املغرب.

السيدة ز7نب أن يوسف عنوانه)ا) 

اأن  مو�شى  الدف2 ش رع  حي س قية 

نصير مرتي2 93152 مرتي2 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عالء بشبون عنوانه)ا) 47 

حي الشبر ش رع ط رق اأن ز7 د مرتي2 

93152 مرتي2 املغرب

السيدة ز7نب أن يوسف عنوانه)ا) 

اأن  مو�شى  الدف2 ش رع  حي س قية 

نصير مرتي2 93152 مرتي2 املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   22 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 723.

296I

FIGET SARL

FORGA FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
FORGA FER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

ه رون الرشيد تجزئة الرج ء رقم 1 
تطوان - 93222 تطوان املغرب.

رفع ربسم ل الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.9889
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2221 دجنبر   22 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
«422.222 درهم» بي من »122.222 
عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 
بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر7ق 

عينية.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   18 أت ر7خ  أتطوان  االأتدائية 

2222 تحت رقم 422.
297I

FIGET SARL

T CONSTRUCTURA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تفو7ت حصص

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
T CONSTRUCTURA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي جن ن علي 
دوار امزال سحتريين تطوان - 93222 

تطوان املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.23965

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2221 نونبر   22 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفو7ت السيد )ة) نسر7ن الخي ط 

122 حصة اجتم عية من بص2 122 

شكيب  )ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

الشومي أت ر7خ 22 نونبر 2221.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر   14 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2221 تحت رقم 7445.

298I

FIGET SARL

STRUCTECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

STRUCTECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

امل مون رقم 26 واد سمس  تطوان - 

93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

31353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.STRUCTECO

بعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة

بو البن ء.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - واد سمس  تطوان   26 امل مون رقم 

93222 تطوان املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد نعم ن الخليع : 122 حصة 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  الخليع  نعم ن  السيد 
درب  مزراق  ج مع  امل مون  ش رع 
تطوان  االول  ط   21 رقم  مب رك 

93222 تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الخليع  نعم ن  السيد 
درب  مزراق  ج مع  امل مون  ش رع 
تطوان  االول  ط   21 رقم  مب رك 

93222 تطوان املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   31 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 956.

299I

BUREAU NAJAH

 EL-RHARRASS IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU NAJAH
ش رع األمير موالي عبد هللا رقم 17 
العيون ، 72222، العيون املغرب

 EL-RHARRASS IMPORT
EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مدينة 25 
م رس أقعة رقم 1136Y العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
41251
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

EL-  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.RHARRASS IMPORT EXPORT

بشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املتعددة - خدم ت ع مة .

مدينة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

العيون   1136Y 25 م رس أقعة رقم 

- 72222 العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : م موني  الكر7م  عبد  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

م موني  الكر7م  عبد  السيد 

أوطيب  حمو  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

 62822 ت ور7رت  امحمد  اوالد 

ت ور7رت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

م موني  الكر7م  عبد  السيد 

أوطيب  حمو  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

 62822 ت ور7رت  امحمد  اوالد 

ت ور7رت املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 949.

322I

ML EXPERTS

AF PRO SAFETY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

AF PRO SAFETY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 265 ش رع 

الزرقطوني ، الط أق الت سع ، رقم 

92 - الدار البير ء - الدار البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

528255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 دجنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AF  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. PRO SAFETY

غرض الشركة أإيج ز :

- توزيع وتصنيع واستيراد وتصدير 

الطبية,  واملستهلك ت  املستلزم ت 

العم2  النظ فة ومالبس  مستلزم ت 

القط ع  في  والسالمة  والحم ية 

الصن عي والزراعي ؛

والدراسة  املشورة  تقديم 

والتدر7ب والتدقيق في مج ل الصحة 

والسالمة البيئية ؛

للشركة  يجوز   ، ع مة  وبصفة 

بو  التج ر7ة  املع مالت  جميع  إجراء 

بو  املنقولة  بو  امل لية  بو  الصن عية 

بو  مب شر  بشك2  املتعلقة  العق ر7ة 

املحدد  الشركة  بغرض  مب شر  غير 

بعاله بو التي من املحتم2 بن تسه2 

التشغي2 بو التطو7ر في املغرب بو في 

الخ رج.

 265  : االجتم عي  املقر  عنوان 

 ، الط أق الت سع   ، ش رع الزرقطوني 
رقم 92 - الدار البير ء - ***** الدار 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد اله دي أن عبد الكر7م 

الفياللي : 122 أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد اله دي أن عبد الكر7م 

اأن  تق طع ش رع  الفياللي عنوانه)ا) 

سين    وش رع بأو الحسن الصغير رقم 

الدار   22222 مع ر7ف   ،  151-15 3

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  ء  األسم 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد اله دي أن عبد الكر7م 

تق طع ش رع اأن  لي عنوانه)ا)  الفيال

سين    وش رع بأو الحسن الصغير رقم 

الدار   22222 مع ر7ف   ،  151-1 5 3

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  داع  ي اإل تم 

 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  ر7ة  التج 

ين ير 2221 تحت رقم 827495

321I

LOG OPS CONSULTING

IMD TRANS
إعالن متعدد القرارات

IMD TRANS

CASA ، 20330، الدار البير ء 

maroc

IMD TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: 64 زنقة 

عبدهللا املديوني ط 1 ش2 - 22282 

الدار البير ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

487161

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 فبراير   23 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
 1222 عتيقة  منير  السيدة  تفو7ت 
 1222 بص2  من  اجتم عية  حصة 
 22 لف ئدة السيد احمد ازهر أت ر7خ 

فبراير 2222
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
السيد  للشركة  جديد  مسير  تعيين 
احمد ازهر كمسير وحيد تبع  لقبول 

استق لة املسيرة السيدة منير عتيقة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
الذي ينص على   :7 و   6 أند رقم 
احمد  السيد  لالسهم  امل لك  م يلي: 

ازهر
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

فبراير 2221 تحت رقم 813834.
322I

FA CONSEILS

STE 212 DRIP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FA CONSEILS
 IMM 80 4EME ETAGE APPT N°9
 MASSIRA 1 A MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

STE 212 DRIP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 17 األف ق 
1 سع دة مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
123375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.212 DRIP

غرض الشركة أإيج ز : - مق ولة في 

األشغ ل املختلفة و البن ء.

نظ م  مث2  والتركيب   ، األشغ ل 

السقي أ لتنقيط ، األلواح الشمسية 

،غرف  اآلأ ر  حفر   ، األحواض   ،

الصي نة ... إلخ

وتنفيذ  إنج ز  تقنية،  دراسة 

مش ريع السقي.

عنوان املقر االجتم عي : 17 األف ق 

مراكش   42222  - سع دة مراكش   1

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : السيد ادريس ايت أران 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ادريس ايت أران عنوانه)ا) 

 42222 ضيعة أ هية ت ركة مراكش 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس ايت أران عنوانه)ا) 

 42222 ضيعة أ هية ت ركة مراكش 

مراكش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   27 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 133592.

323I

ACOMS CONSULTING

LA COUTUME SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACOMS CONSULTING

رقم 2 عم رة 13 ش رع ادريس الث ني 

املدينة الجديدة ، 52222، مكن س 

املغرب

LA COUTUME SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 

األر�شي قط ع س رقم 1328 

البس تين - 52222 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

55661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.COUTUME SARL

غرض الشركة أإيج ز : ممون.

الط أق   : االجتم عي  املقر  عنوان 

األر�شي قط ع س رقم 1328 البس تين 

- 52222 مكن س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   666  : السيد ط رق هدي 

أقيمة 122 درهم للحصة .

333 حصة   : السيدة سه م هدي 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  هدي  ط رق  السيد 
البس تين  26 قط ع أ ء  65 زنقة  رقم 

52222 مكن س املغرب.

عنوانه)ا)  هدي  سه م  السيدة 

1328 ش رع احمد أن  قط ع س رقم 

مكن س   52222 البس تين  شقرون 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هدي  ط رق  السيد 
البس تين  26 قط ع أ ء  65 زنقة  رقم 

52222 مكن س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   12 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 981.

324I

SOFIDACE

LG TRAITEUR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

LG TRAITEUR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

145 قط ع 1 كيش لوداية والد دليم 

مط ع شقة 1 تم رة - 12212 تم رة 

املغرب.

رفع ربسم ل الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.132441

الع م  الجمع  أمقت�شى 

م رس   27 في  املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة  ربسم ل  رفع  تم   2222

درهم»   90.000,00« قدره  أمبلغ 

إلى  درهم»   10.000,00« من  بي 

 : طر7ق  عن  درهم»   100.000,00»

تقديم حصص نقدية بو عينية.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   23 أت ر7خ  أتم رة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 7762.

325I

مكتب الر7 ني للمح سبة

MEUBLE AL HANAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الر7 ني للمح سبة

ش رع محمد داود رقم232 تطوان ، 

93242، تطوان املغرب

MEUBLE AL HANAE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

محمد الخراز إق مة بشرى شقة 36 - 

93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

31329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MEUBLE AL HANAE

بإلستراد   : أإيج ز  الشركة  غرض 

األث ث.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

محمد الخراز إق مة بشرى شقة 36 - 

93222 تطوان املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : السالم  عبد  املراأط  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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املراأط  السالم  عبد  السيد 
زنقة  األطلس  جب2  ش رع  عنوانه)ا) 
 TETOUAN  93222  61 رقم  بفك  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املراأط  السالم  عبد  السيد 
زنقة  األطلس  جب2  ش رع  عنوانه)ا) 
 TETOUAN  93222  61 رقم  بفك  

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   29 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 926.

326I

ACOMS CONSULTING

EXTMARK SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ACOMS CONSULTING
رقم 2 عم رة 13 ش رع ادريس الث ني 
املدينة الجديدة ، 52222، مكن س 

املغرب
EXTMARK SARL.AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 412 ش رع 

الزرقطوني إق مة حمد شقة 1 - 
22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
534939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.EXTMARK SARL.AU

 : أإيج ز  الشركة  غرض 
االستش رات اإلدار7ة.

 412  : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع الزرقطوني إق مة حمد شقة 1 

- 22222 الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 122  : توفيق  الن صري  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الن صري توفيق عنوانه)ا) 
 73222  1264 رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الن صري توفيق عنوانه)ا) 
 73222  1264 رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 8432.
327I

BRI consulting Group

EL ASSOULI HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

BRI consulting Group
 BP 3048 AL BARID BANK

 LAAYOUNE AL AMAL 74500
 LAAYOUNE SAHARA ، 70000،

Laâyoune Maroc
EL ASSOULI HOLDING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 
B885، تجزئة مشروع مدينة الوف ق 

أ لعيون - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
42989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. ASSOULI HOLDING

بعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء أصفة ع مة

إنج ز األعم ل الع مة و الخ صة

الهندسة املدنية.

رقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 

B885، تجزئة مشروع مدينة الوف ق 

أ لعيون - 72222 العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

العسولي  الحبيب  محمد  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العسولي  الحبيب  محمد  السيد 

 23 مخيم الوحدة الربيب  عنوانه)ا) 

 72222 السم رة  مكرر   194 رقم 

السم رة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

العسولي  الحبيب  محمد  السيد 

 23 مخيم الوحدة الربيب  عنوانه)ا) 

 72222 السم رة  مكرر   194 رقم 

السم رة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 899/2022.

328I

MOORISH

K.W.NETWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 ش رع لال ي قوت الط أق 5 شقة د 

، 22282، الدار البير ء املغرب

K.W.NETWORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 6 زنقة 

ض ية عوا ط أق 4 شقة 16اكدال - 

12222 الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

159175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.K.W.NETWORK

استيراد   : أإيج ز  الشركة  غرض 

وقطع  املركب ت  وصي نة  وتصدير 

الغي ر.

زنقة   6  : االجتم عي  املقر  عنوان 

 - 16اكدال  4 شقة  ض ية عوا ط أق 

12222 الرب ط املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد علي الكراكبي : 122 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :



عدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222)الجريدة الرسمية   7486

عنوانه)ا)  الكراكبي  علي  السيد 
سكتور  امط ع  اوالد  ر7 ض  تجزئة 
 8 الشقة   7 اق مة الصنوبر عم رة   3

12222 تم رة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الكراكبي  علي  السيد 
سكتور  امط ع  اوالد  ر7 ض  تجزئة 
 8 الشقة   7 اق مة الصنوبر عم رة   3

12222 تم رة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   24 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم -.

329I

ALLEGEANCE CONSULTING

RN ESQUINA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
س حة الرودني تق طع ش رع ط نط ن 
و ش رع لبن ن اق مة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب
RN ESQUINA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 22 ش رع 1 
املجد 159 املح2 أ لط أق االر�شي - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
125967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RN  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ESQUINA SARL AU

و  مقهى   : أإيج ز  الشركة  غرض 
مطعم .

22 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
1 املجد 159 املح2 أ لط أق االر�شي - 

92222 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
122 حصة   : السيد أالل حمدان 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  حمدان  أالل  السيد 
أية  العر  اململكة  ش رع  العنبر  حي 
السعودية رقم 28 الط أق 22 الشقة 

23 92222 طنجة املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حمدان  أالل  السيد 
أية  العر  اململكة  ش رع  العنبر  حي 
السعودية رقم 28 الط أق 22 الشقة 

23 92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   32 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252451.
312I

FIGESEC SARLAU

 س وت ايست ه يوايز أر7دج اند 
كونستروكشن

 SOUTH-EAST 
 HIGHWAYS BRIDGE AND
 CONSTRUCTION SARL.

« SIGLE « S.E.H.B.A.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH MAROC
س وت ايست ه يوايز أر7دج اند 
 SOUTH-EAST كونستروكشن
 HIGHWAYS BRIDGE AND

 CONSTRUCTION SARL. SIGLE «
« S.E.H.B.A.C

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

توديلت أوم لن دادس تنغير - 

45152 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2219 فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

اند  أر7دج  ه يوايز  ايست  س وت 

 SOUTH-EAST كونستروكشن 

 HIGHWAYS BRIDGE AND

 CONSTRUCTION SARL. SIGLE «

. « S.E.H.B.A.C

بشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة او البن ء-تور7د وتوزيع مي ه 

الشرب.

دوار   : االجتم عي  املقر  عنوان 

توديلت أوم لن دادس تنغير - 45152 

تنغير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ربسم ل الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:

 3.422  : السيد مصطفى اكدي2 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 3.422  : اكدي2  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 3.222  : اكدي2  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مصطفى اكدي2 عنوانه)ا) 

 45152 دوار توديلت أوم لن دادس 

أوم لن املغرب.

عنوانه)ا)  اكدي2  محمد  السيد 

 45152 دوار توديلت أوم لن دادس 

أوم لن املغرب.

عنوانه)ا)  اكدي2  يوسف  السيد 

 45152 دوار توديلت أوم لن دادس 

أوم لن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى اكدي2 عنوانه)ا) 

 45152 دوار توديلت أوم لن دادس 

أوم لن املغرب

عنوانه)ا)  اكدي2  محمد  السيد 

 45152 دوار توديلت أوم لن دادس 

أوم لن املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   26 أت ر7خ  أتنغير  االأتدائية 

2219 تحت رقم 44.

311I

CAP MONDIAL COMPTA

LINADAMED 1
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2

 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC

LINADAMED 1 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

يعقوب املنصور الط أق األول رقم 1 

طنجة 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. LINADAMED 1
 TRAVAUX : غرض الشركة أإيج ز
 DIVERS DE CONSTRUCTION
 - NEGOCE - ACHAT ET VENTE

 TOUS LES
. MATERIAUX ROULANTS

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
يعقوب املنصور الط أق األول رقم 1 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ربسم ل الشركة: 5.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد حميد جر7د : 5.222 حصة 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .
السيد حميد جر7د : 5.222 أقيمة 

1.222 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  جر7د  حميد  السيد 
ش رع موالي علي الشر7ف   124 رقم 

النج ح 82222 اك دير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جر7د  حميد  السيد 
ش رع موالي علي الشر7ف   124 رقم 

النج ح 82222 اك دير املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 251122.
312I

CAP MONDIAL COMPTA

BARRIOS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
BARRIOS IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 2 
يعقوب املنصور الطبق 1 رقم 1 

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

118853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. BARRIOS IMMO

 ACHAT  : غرض الشركة أإيج ز 

 VENTE ET LOUER DES BIENS

 MOBILIERS ET IMMOBILIERS

 -ACHAT VENTE

 DES TERRAINS DES

 APPARTEMENTS ET DES

. IMMEUBLES

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 1 رقم   1 يعقوب املنصور الطبق   2

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   52  : بكدي  عز7ز  السيد 

أقيمة 52.222 درهم للحصة .

حصة   52  : بكدي  يونس  السيد 

أقيمة 52.222 درهم للحصة .

أقيمة   52  : بكدي  عز7ز  السيد 

52.222 درهم.

أقيمة   52  : بكدي  يونس  السيد 

52.222 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  السيد عز7ز بكدي عنوانه)ا) 

تطوان   93222 مك د ألدية وادي لو 

املغرب.

عنوانه)ا)  بكدي  يونس  السيد 

ش رع محمد داود زنقة النخي2 رقم 

27 93222 تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد عز7ز بكدي عنوانه)ا) 

تطوان   93222 مك د ألدية وادي لو 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 244874.

313I

MOORISH

PRESSING ADAM
إعالن متعدد القرارات

MOORISH

39 ش رع لال ي قوت الط أق 5 شقة د 

، 22282، الدار البير ء املغرب

PRESSING ADAM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: 21 

إق مة 14 ش رع النورس - 22222 

الدارالبير ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.459883

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   24 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

• املص دقة على تفو7ت السيدة وف ء 

تملكه   التي  حصة   522 ادحسون 

بسم ء  السيدة  لف ئدة  الشركة  في 

رشيدة  السيدة  أنط لب,تفو7ت 

في  تملكه   التي  حصة   522 شكري 

بسم ء  السيدة  لف ئدة  الشركة 

الوحيد  والشر7ك  املسير  أنط لب 

للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

ينص  الذي  الشركة:  مسير  تعيين 

السيدة وف ء  استق لة   • على م يلي: 

ادحسون والسيدة رشيدة شكري و 

تعيين السيدة بسم ء أنط لب مسيرة 

والتوقيع  محدودة  غير  ملدة  الشركة 

سيتم من طرفه .

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

للشركة:  الق نوني  الشك2  تحو27 

تحو27   • م يلي:  على  ينص  الذي 

الق نوني للشركة من شركة  الشك2 

شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  أند 

م يلي: الذي ينص على م يلي: الشك2 

الق نوني للشركة

أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

الذي ينص على م يلي: املس هم ت

أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
م ل  ربس  م يلي:  على  ينص  الذي 

الشركة وحصص الشرك ء

على  ينص  الذي   :14 رقم  أند 

إدارة  م يلي:  ينص على  الذي  م يلي: 

اإلدارة-  والتزام ت  حقوق   - الشركة 

التوقيع

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 819821.

314I

MOORISH

2S.GI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 ش رع لال ي قوت الط أق 5 شقة د 

، 22282، الدار البير ء املغرب

2S.GI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي زاو7ة 

ش رع عبد املومن و زنقة سمية، 

إق مة شهرزاد 3 الط أق 4 الرقم 

22 النخي2 - 22342 الدار البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539175
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.2S.GI :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

: املع مالت  غرض الشركة أإيج ز 

العق ر7ة وو�شي املب ني.

زاو7ة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

سمية،  زنقة  و  املومن  عبد  ش رع 

الرقم   4 الط أق   3 شهرزاد  إق مة 

الدار البير ء   22342  - النخي2   22

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد حسن مرج ن : 512 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 492  : التهيلي  سليم ن  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 1 السيد حسن مرج ن عنوانه)ا) 

زنقة 34 ط أق 1 شقة1 العمر7ة عين 

الشق 22222 الدار البير ء املغرب.

السيد سليم ن التهيلي عنوانه)ا) 

تجزئة حمزة رقم 168 سيدي معروف 

22222 الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 1 السيد حسن مرج ن عنوانه)ا) 

زنقة 34 ط أق 1 شقة1 العمر7ة عين 

الشق 22222 الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822194.

315I

CAP MONDIAL COMPTA

CELOVIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2

 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC

CELOVIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

يعقوب املنصور الط أق األول رقم 1 

طنجة 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.CELOVIM

 LA  : أإيج ز  الشركة  غرض 

 PROMOTION IMMOBILIERE

 EN GENERAL -ACHAT ET VENTE

 ET LOUER DES

. BIENS MOBILIERS

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

يعقوب املنصور الط أق األول رقم 1 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 122  : الف ر�شي  محمد  السيد 
حصة أقيمة 1.222 درهم للحصة .

 122  : الف ر�شي  محمد  السيد 
أقيمة 1.222 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد الف ر�شي عنوانه)ا) 
 6 رقم   122 زنقة  الكر7ر7ة  تجزئة 

92222 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الكس  ادريس  السيد 
أئر   82 رقم   55 حي القواديس زنقة 

الشف ء 92222 طنجة املغرب
الشغواني  رضوان  السيد 
عنوانه)ا) حي السليم ني زنقة 81 رقم 

33 92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252615.
316I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتم نية الثقة العيون

LAAYOUNE

ABDELHAQ FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتم نية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

ش رع عالل أن عبد هللا املر�شى 
العيون ، 72222، املر�شى العيون 

املغرب
ABDELHAQ FISH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 317 
شقة 22 ألوك س مدينة الوحدة 
العيون. - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
41247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. ABDELHAQ FISH

تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

لحس ب  البر ئع  نق2  األسم ك 

واستيراد  وتصدير  تسو7ق  الغير. 

والرخو7 ت  األسم ك  بنواع  جميع 

والقشر7 ت........

عنوان املقر االجتم عي : رقم 317 

الوحدة  مدينة  س  ألوك   22 شقة 

العيون. - 72222 العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الحق لخن تي : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

لخن تي  الحق  عبد  السيد 

تجزئة   6 رقم  ب  ألوك  عنوانه)ا) 

اك دير   82222 الحسنية بنزا بك دير 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

لخن تي  الحق  عبد  السيد 

تجزئة   6 رقم  ب  ألوك  عنوانه)ا) 

اك دير   82222 الحسنية بنزا بك دير 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 947/2022.

317I
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AUDITAX MAROC

JMT RESOURCES
إعالن متعدد القرارات

AUDITAX MAROC

 BD ZERKTOUNI ANG BD 219

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI

 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc

 JMT RESOURCES

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: 219, 

ش رع الزرقطوني,تق طع ش رع 

الروداني, مكنب وقم 16 - 22372 

الدارالبير ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.322341

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   29 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

شركة  طرف  من  حصة   1222 أيع 

 White Knight International

 MYBOOSTER لف ئدة شركة   F.Z.E

RETAIL LLC

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

 Pratyush Jaiprakash تعيين السيد

غير  ملدة  ث لث   مسيرا   BHARTIYA

محدودة.

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

األس �شي  النظ م  وتحيين  تعدي2 

للشركة.

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :12 رقم  أند 

 Pratyush السيد  تعيين  م يلي: 

هندي   ،Jaiprakash BHARTIYA

الجنسية، من مواليد 17 اأر27 1982 
م نتري   ،  121 في  و7قيم  الهند،  في 

أون    ، بونغ  ن ج ر  ج يكواد   ، الونز 

،ب.ن: 411227 ، م ه راشترا ، الهند 

 Z6585722 وح م2 جواز السفر رقم

– مسيرا ث لث  ملدة غير محدودة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822638.

318I

ORAL CAR

ORAL CAR 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORAL CAR
 RESIDENCE NIAMA 1 EXT IMM
 7 APPT 1 EL JADIDA CAPITAL

 100 000 DHS، 24000، EL
JADIDA MAROC

ORAL CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي إق مة 
نعمة 1 امتداد عم رة الف 7 شقة 1 
الجديدة - 24222 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

19249
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ORAL  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

.CAR
تأجير   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات أدون س ئق.
إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
نعمة 1 امتداد عم رة الف 7 شقة 1 

الجديدة - 24222 الجديدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : املصطفى  العفس  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   522  : السيد سالم نعوم 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

املصطفى  العفس  السيد 
عنوانه)ا) إق مة نعمة 1 امتداد عم رة 
 24222 الجديدة   1 شقة   7 الف 

الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)  نعوم  سالم  السيد 
الصو7رة   5 1زنقة علي توب لي تجزئة 

44222 الصو7رة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  العفس  السيد 
عنوانه)ا) إق مة نعمة 1 امتداد عم رة 
 24222 الجديدة   1 شقة   7 الف 

الجديدة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 31 م رس 

2222 تحت رقم 27672.
319I

SOCOGESE

SOFES AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOGESE
ش رع ولي العهد إق مة موالي الك م2 

ف س ، 32222، ف س املغرب
SOFES AGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي مكتب 
3 ش رع 821 زنقة اأن أ جة الحي 
الصن عي سيدي اأراهيم - 32222 

ف س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
72173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SOFES :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.AGRI

أيع لوازم   : غرض الشركة أإيج ز 

و اكسيسوارات الزراعة ، مستورد.

مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الحي  أ جة  اأن  زنقة   821 ش رع   3

 32222  - اأراهيم  سيدي  الصن عي 

ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

 SHAMA HOLDING الشركة 

درهم   122 أقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .

 SHAMA HOLDING : الشركة 

1222 أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 SHAMA HOLDING الشركة 
زنقة   821 ش رع   1 مكتب  عنوانه)ا) 

سيدي  الصن عي  الحي  أ جة  اأن 

اأراهيم 32222 ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
سالوي  الرزاق  عبد  السيد 

طر7ق  املن رة  ش رع   12 عنوانه)ا) 

ايموزار 32222 ف س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2022/1729.

322I

مكتب االست د ع دل النوري موثق

OAKLAND IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب االست د ع دل النوري موثق

119 ش رع عبد املومن الط أق 

الس بع شقة 52-53 الدارالبير ء ، 

22242، الدارالبير ء املغرب

OAKLAND IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقره  اإلجتم عي 226 
زنقة اأو ز7د دادو�شي الط أق األول 
املع ر7ف الدارالبير ء - 22362 

الدارالبير ء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538935
في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.OAKLAND IMMO
االنع ش   : غرض الشركة أإيج ز 

العق ري 
شراء وبيع العق رات 

الوس طة العق ر7ة 
تدأير العق رات .

 226  : االجتم عي  املقر  عنوان 
األول  الط أق  دادو�شي  ز7د  اأو  زنقة 
 22362  - الدارالبير ء  املع ر7ف 

الدارالبير ء املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد مع د املوسولي : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : العمري  سليم ن  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  املوسولي  مع د  السيد 
 6 شقة   49 عم رة  سيتي  كولف 
أوسكورة النواصر  املدينة الخرراء 
الدارالبير ء   27182 الدارالبير ء 

املغرب.
السيد سليم ن العمري عنوانه)ا) 
كولف  ك ليفورني   الدارالبير ء 
املدينة   8 شقة   2 ريسور عم رة س 
الدارالبير ء   22522 الخرراء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املوسولي  مع د  السيد 
 6 شقة   49 عم رة  سيتي  كولف 
أوسكورة النواصر  املدينة الخرراء 
الدارالبير ء   27182 الدارالبير ء 

املغرب 
السيد سليم ن العمري عنوانه)ا) 
كولف  ك ليفورني   الدارالبير ء 
املدينة   8 شقة   2 ريسور عم رة س 
الدارالبير ء   22522 الخرراء 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 819778.
321I

مكتب التوتيق

CODIAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب التوتيق
اق مة ي سمينة 3 زنقة اأن العر7ف 
مكتب 5 الط أق 2 املع ر7ف الدار 
البير ء، 22122، الدار البير ء 

املغرب
CODIAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي الدار 

البير ء، 62، أقعة ن صر، ش رع 
القصبة، املنطقة الصن عية، 

مديونة. - 29492 الدار البير ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
539387

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.CODIAG

تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 
وبيع  وشراء  وتصدير  واستيراد 
املنتج ت  جميع  وتوزيع  وتسو7ق 
املواد  و  السب كة  ومستلزم ت 

الكهرب ئية والصحية.
الدار   : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع  ن صر،  أقعة   ،62 البير ء، 
الصن عية،  املنطقة  القصبة، 
البير ء  الدار   29492  - مديونة. 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ربسم ل الشركة: 3.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:
انرر7ف  الكر7م  عبد  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   7.522  :

للحصة .
 7.522  : انرر7ف  احمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 7.522  : السيد محمد انرر7ف 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد الحسين انرر7ف : 7.522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
انرر7ف  الكر7م  عبد  السيد 
الليمون  تجزئة  ليس سفة  عنوانه)ا) 
 22232 38-42 الرقم   23 الزنقة   21

الدار البير ء املغرب.
السيد احمد انرر7ف عنوانه)ا) 
 22422 أولو  ايسبيريدس  ممر   12

الدار البير ء املغرب.
السيد محمد انرر7ف عنوانه)ا) 
تجزئة الت زي امليلودي زنقة 14 الرقم 
الدار البير ء   22152 ك ليفورني    8

املغرب.
انرر7ف  الحسين  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة النسيم زنقة 12 رقم 
49 عين الشق 22472 الدار البير ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
انرر7ف  الكر7م  عبد  السيد 
الليمون  تجزئة  ليس سفة  عنوانه)ا) 
 22232 38-42 الرقم   23 الزنقة   21

الدار البير ء املغرب

السيد احمد انرر7ف عنوانه)ا) 
 22422 أولو  ايسبيريدس  ممر   12

الدار البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822474.

322I

euromaritima

MODERNE FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

euromaritima
147 ش رع محمد الخ مس اق مة 
القنطرة رقم 15 ، 92222، طنجة 

املغرب
MODERNE FASHION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي املنطقة 

الصن عية مغوغة ممر رقم 2 تجزئة 
72 مكرر طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.118.285

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 ين ير   25 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   MODERNE FASHION
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
مقره  اإلجتم عي املنطقة الصن عية 
مكرر   72 تجزئة   2 مغوغة ممر رقم 
طنجة - 92222 طنجة املغرب نتيجة 

ل : توقف النش ط.
و حدد مقر التصفية ب املنطقة 
تجزئة   2 الصن عية مغوغة ممر رقم 
طنجة   92222  - طنجة  مكرر   72

املغرب . 
و عين:

كروابي  الحميد  عبد  السيد)ة) 
الس دس  محمد  ش رع  عنوانه)ا)  و 
 41 رقم   24 ط   3 اق مة أ هية ازهر 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.
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وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   23 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2724.

323I

BURCICA

SF BROTHERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BURCICA

432 زنقة مصطفى املع ني املكتب 

14 الط أق 5 الدار البير ء ، 

22612، الدار البير ء املغرب

SF BROTHERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 61 ش رع 

الال ي قوت ، زاو7ة مصطفى املع ني 

، الط أق الث ني ، رقم 62 - 22142 

الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SF  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BROTHERS

تأجير   -  : أإيج ز  الشركة  غرض 

بو  اململوكة  العق رات  وتشغي2 

املؤجرة ؛

شراء وبيع العق رات.

تأجير العق رات

جميع األنشطة التج ر7ة ألي م دة 

وبي أر ئع ؛

 ، أ لعمولة  بو  البيع  بو  الشراء 

التمثي2   ، التصدير  بو  االستيراد 

الخ م  املواد  جميع  إرس لية   ،

وعلى  املصنعة  واألشي ء  واملنتج ت 

وجه الخصوص جميع املواد واألجهزة 

جميع  في  املستخدمة  واألدوات 

مج الت النش ط االقتص دي ؛

املش ركة املب شرة بو غير املب شرة 

للشركة في جميع العملي ت التج ر7ة 

بو الصن عية التي قد تكون مرتبطة 

إنش ء  خالل  من   ، الشركة  لغرض 

بو  للمس هم ت  جديدة  شرك ت 

األوراق  الرع ية بو االكتت ب بو شراء 

امل لية بو حقوق الشرك ت بو االندم ج 

او  بو املشروع املشترك  التح لف  بو 

غير ذلك؛

املع مالت  جميع   ، ع م  وبشك2 

بو  الصن عية  بو  التج ر7ة  بو  امل لية 

التي  العق ر7ة  بو  املنقولة  بو  املدنية 

قد تكون مرتبطة بشك2 مب شر بو غير 

بو بي  املحددة  أأحد األشي ء  مب شر 

�شيء مش أه بو مرتبط..

61 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

زاو7ة مصطفى املع ني   ، الال ي قوت 

 22142  -  62 رقم   ، الط أق الث ني   ،

الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   762  : كبي  سهي2  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

142 حصة   : السيد فيص2 فهمي 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 122  : الع جي  كر7مة  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

أقيمة   762  : كبي  سهي2  السيد 

122 درهم.

142 أقيمة   : السيد فيص2 فهمي 

122 درهم.

 122  : الع جي  كر7مة  السيدة 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد سهي2 كبي عنوانه)ا) إق مة 

املدينة   5 شقة   19 عم رة  ليجوايو 

الدار   27182 أوسكورة  الخرراء 

البير ء املغرب.

عنوانه)ا)  فهمي  فيص2  السيد 

 94822 براكون  لويس  ش رع 

فيلجو7ف فرنس .

الع جي عنوانه)ا)  السيدة كر7مة 

 94822 براكون  لويس  ش رع 

فيلجو7ف فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سهي2 كبي عنوانه)ا) إق مة 

املدينة   5 شقة   19 عم رة  ليجوايو 

الدار   27182 أوسكورة  الخرراء 

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 29 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819224.

324I

CDH AUDIT ET CONSEILS

NANA PROMO
إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

NANA PROMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: 57 

 BD JININE LOT RATC HAY EL

QODS - 20600 الدار البير ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.386417

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   29 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفو7ت حصص.

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعيين مسير جديد

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

تـوسـيـع الـنش ط االجـتـم عـي

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

م يلي: الـمـصـ دقة على إذاأـة الـقـ نـون 

األسـ �شي للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  أند 

املوافقة على تفو7ت حصص  م يلي: 

لف ئدة  ز7م وي  السيدة حسنية  من 

ربس  وبصبح  واجيري  بيمن  السيد 

واجيري  بيمن  -السيد  ك ألتي:  امل ل 

122 حصة

أند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

حسنية  السيدة  استق لة  قبول 

وحيدة  كمسيرة  مه مه   من  ز7م وي 

للشركة وتعيين مسير وحيد للشركة 

بيمن  السيد   - محدودة:  غير  وملدة 

بكتوبر   29 أت ر7خ  املزداد  واجيري 

جنسيته  البير ء،  أ لدار   2222

مغربية، ح م2 للبط قة الوطنية رقم 

البير ء  أ لدار  الس كن   K555224

 6 شقة   2 ط أق   39 لوجيمو عم رة 

جديدا  مسيرا  أصفته  الشق  عين 

للـشـركـة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  أند 

االجتم عي  النش ط  توسيع  م يلي: 

ك ألتي : شراء وبيع جميع مواد البن ء 

 ، والطالء   ، والكهرب ء   ، والسب كة   ،

وبالط األرضي ت ، واملع دن الحديدية 

وبيعه  بشك2 ع م   ، وغير الحديدية 

إلع دة أيعه  ألطراف ث لثة ......)الب قي 

أدون تغيير). 

أند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

الـقـ نـون  إذاأـة  على  الـمـصـ دقة 

األسـ �شي للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822339.

325I
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CONSEILS EVERNAGE

AM STUDY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

AM STUDY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي كراج رقم 
1 اسكجور تجزئة معطى هللا رقم 
1942 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124179

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AM  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.STUDY
مكتب   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الدراس ت، التحقيق و البحوث 
اشغ ل متنوعة او أن ء.

كراج   : االجتم عي  املقر  عنوان 
هللا  معطى  تجزئة  اسكجور   1 رقم 
رقم 1942 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
1.222 حصة   : السيدة ام2 حقى 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  حقى  ام2  السيدة 
اسكجور تجزئة معطى هللا رقم 1942 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حقى  ام2  السيدة 
اسكجور تجزئة معطى هللا رقم 1942 

مراكش 42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   31 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134426.
326I

لوكسر للحس أ ت

DOMI CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

لوكسر للحس أ ت
41 ش رع أرك ن الط أق الث ني رقم 4 

، 62222، وجدة املغرب
DOMI CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي : 67 مكرر 
ش رع محمد الخ مس عم رة لحلو - 

62222 وجدة املغرب.
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.33429

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر   2222 فبراير   14 في  املؤرخ 
ذات  شركة   DOMI CENTER ح2 
ربسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوان  درهم   122.222
محمد  ش رع  مكرر   67 اإلجتم عي 
 62222  - لحلو  عم رة  الخ مس 
وجدة املغرب نتيجة لعدم الوصول 

للمبتغى.
و عين:

السيد)ة) هش م لحلو و عنوانه)ا) 
لحلو  عم رة  الخ مس  محمد  ش رع 
62222 وجدة   1 الط أق الث من رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
أت ر7خ 14 فبراير 2222 وفي 67 مكرر 
 - ش رع محمد الخ مس عم رة لحلو 

62222 وجدة املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   32 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 423.
327I

KHM CONSULTING

ARRAKIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت أ عمران املمر ب الط أق 
االول الرقم 126 تق طع ش رع محمد 
الخ مس و املق ومة ، 22252، الدار 

البير ء املغرب
ARRAKIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 
بم كلثوم فيال رقم 4 - 22252 

الدارالبير ء املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.223845

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 ين ير   27 في  املؤرخ 

املص دقة على :
طعمة  ش رل  )ة)  السيد  تفو7ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   4.522
)ة)  السيد  لف ئدة  حصة   12.875
دوفوكومبرج  ليلى  سيلفي  صوفي  

أت ر7خ 27 ين ير 2222.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822337.
328I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 ISSAM FAYCAL
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
 ISSAM FAYCAL CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 31 زنقة 

م رتير عبد السالم أن محمد مكتب 

2 ف ل فلوري اق مة ر7 ض الز7تون - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISSAM :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.FAYCAL CONSULTING

مركز   : أإيج ز  الشركة  غرض 

االتص ل 

دورات تكو7نية .

زنقة   31  : عنوان املقر االجتم عي 

م رتير عبد السالم أن محمد مكتب 

2 ف ل فلوري اق مة ر7 ض الز7تون - 

14222 القنيطرة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عص م وحيد : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد فيص2 وحيد : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  وحيد  عص م  السيد 

رقم 1394 شقة 56 لوف لون 14222 

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  وحيد  فيص2  السيد 

 /  35 االلفة مجموعة  ر7 ض  اق مة 

الدار   22422 االلفة   139 شقة   8

البير ء املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  وحيد  عص م  السيد 
رقم 1394 شقة 56 لوف لون 14222 

القنيطرة املغرب
عنوانه)ا)  وحيد  فيص2  السيد 
 /  35 االلفة مجموعة  ر7 ض  اق مة 
الدار   22422 االلفة   139 شقة   8

البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 25 بأر27 

2222 تحت رقم -.
329I

KING CONSULTING

BINADIGIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KING CONSULTING
 BUREAU B IMM 5 LOT N°1

 HAY OTHMANE BOUZNIKA ،
13100، BOUZNIKA MAROC

BINADIGIT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي القدس 
زنقة 6 رقم 45 سيدي البرنو�شي - 

22622 الدارالبير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538271
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BINADIGIT
مطور   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق رات.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
سيدي   45 رقم   6 زنقة  القدس 
الدارالبير ء   22622  - البرنو�شي 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : الفزازي  الدين  السيد عز 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : الفزازي  رضوان  السيد 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الفزازي  الدين  عز  السيد 
عنوانه)ا) فيال 4 تجزئة أيركور أرشيد 

26122 أرشيد املغرب.
السيد رضوان الفزازي عنوانه)ا) 
اأواب مراكش شطر 47 فيال رقم 77 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفزازي  الدين  عز  السيد 
عنوانه)ا) فيال 4 تجزئة أيركور أرشيد 

26122 أرشيد املغرب
السيد رضوان الفزازي عنوانه)ا) 
اأواب مراكش شطر 47 فيال رقم 77 

مراكش 42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819318.
332I

MAJOR ESTATE

MAJOR ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

MAJOR ESTATE
زنقة كلميمة إق مة اللوفر رقم 653 
الط أق 4، شقة 11 الدارالبير ء ، 

22122، الدارالبير ء املغرب
MAJOR ESTATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 
كلميمة إق مة اللوفر رقم 653 

الط أق 4، شقة 11 الدارالبير ء - 
22222 الدارالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MAJOR ESTATE

التسيير   : أإيج ز  الشركة  غرض 

العق ري.

زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

كلميمة إق مة اللوفر رقم 653 الط أق 

 22222  - الدارالبير ء   11 شقة   ،4

الدارالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : دايم هللا  السيد محمد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد دايم هللا عنوانه)ا) 

تقسمة  ج نيت  تجزئة   15 إق مة 

الدارالبير ء   2222 ك ليفورني    2

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد دايم هللا عنوانه)ا) 

تقسمة  ج نيت  تجزئة   15 إق مة 

الدارالبير ء   2222 ك ليفورني    2

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822223.

331I

ECOLE CHARIFA PRIVE

ECOLE CHARIFA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

ECOLE CHARIFA PRIVE
تجزئة تسلط نت ملكية تسلط نت 

E1 سيدي يوسف أن علي ، 42222، 
مراكش املغرب

ECOLE CHARIFA PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
 E 1 تسلط نت ملكية تسلط نت
سيدي يوسف أن علي - 42222 

مراكش املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.27553

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 م رس   27 في  املؤرخ 

املص دقة على :
اللطيف  عبد  )ة)  السيد  تفو7ت 
ألواد 463 حصة اجتم عية من بص2 
463 حصة لف ئدة السيد )ة) ع ئشة 

الك رتي أت ر7خ 27 م رس 2222.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134521.
332I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE MONAIME SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE MONAIME SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

الشو7بير 2 رقم 112ب جرسيف - 
35122 جرسيف املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.985
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أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2221 تقرر ح2  12 دجنبر  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ   MONAIME SERVICE SARL
وعنوان  درهم   82.222 ربسم له  
مقره  اإلجتم عي حي الشو7بير 2 رقم 
35122 جرسيف   - 112ب جرسيف 

املغرب نتيجة ل : انعدام بي نش ط.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - 112ب جرسيف  رقم   2 الشو7بير 

35122 جرسيف املغرب. 
و عين:

و  دحو  أن  يونس  السيد)ة) 
الشم لي  الشو7بير  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  جرسيف   35122 جرسيف 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أجرسيف أت ر7خ 16 م رس 

2222 تحت رقم 1286/2022.
333I

cabinet comptable aziz

KHOURIBGA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد اأن امسيك 

، 22452، الدارالبير ء املغرب
KHOURIBGA IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 7 زنقة 

سبتة - 22362 الدارالبير ء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.529679
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تعيين   2222 م رس   12 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اليعقوبي عمر كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 12419.

334I

cabinet comptable aziz

 KHOURIBGA HOTEL
INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد اأن امسيك 

، 22452، الدارالبير ء املغرب
 KHOURIBGA HOTEL INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 7 زنقة 
سبتة - 22362 الدارالبير ء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.529925

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تعيين   2222 م رس   12 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اليعقوبي عمر كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 13123.

335I

sacompta sarl au

 STE ATLAS CARRIERE
BOULMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 ش رع الجيش امللكي ميسور ، 

33252، ميسور املغرب
 STE ATLAS CARRIERE

BOULMANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 
سعيدة قص بي ميسزر - 33252 

ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

2293
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2221 نونبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ATLAS CARRIERE BOULMANE
استغالل   : غرض الشركة أإيج ز 

اآلالت واملعدات + صنع الطوب.
دوار   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 33252  - ميسزر  قص بي  سعيدة 

ميسور املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : مصطفى  اعزوزو  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : نعيمة  مولحية  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد اعزوزو مصطفى عنوانه)ا) 
 33252 دوار سعيدة قص بي ميسزر 

ميسور املغرب.
السيدة مولحية نعيمة عنوانه)ا) 
االطلس  حي  فيت ل  تجزئة   52 رقم 

افران 53222 افران املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اعزوزو مصطفى عنوانه)ا) 
 33252 دوار سعيدة قص بي ميسزر 

ميسور املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   31 أت ر7خ  أبومل ن  االأتدائية 

2222 تحت رقم 18/2022.
336I

AMDE

KHAN LTD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
KHAN LTD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 6 

اكتوبر ، رقم 6، الط أق 3، الشقة 3، 
الدارالبير ء - 22222 الدارالبير ء 

املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.377261

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 22 م رس  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   KHAN LTD الوحيد  الشر7ك 
وعنوان  درهم   12.222 ربسم له  
مقره  اإلجتم عي زنقة 6 اكتوبر ، رقم 
6، الط أق 3، الشقة 3، الدارالبير ء 
- 22222 الدارالبير ء املغرب نتيجة 

ل : مش ك2 م دية.
 6 و حدد مقر التصفية ب زنقة 
اكتوبر ، رقم 6، الط أق 3، الشقة 3، 
22222 الدارالبير ء  الدارالبير ء - 

املغرب. 
و عين:

و  حموكة  عز7زة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) سيدي عثم ن ألوك 25 رقم 
الدارالبير ء   22222 البير ء   25

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822847.

337I
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MOHAMED LAAGOUBI

VOYAGES SARIAA AL AMAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

قف2 التصفية

MOHAMED LAAGOUBI

 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC

 VOYAGES SARIAA AL AMAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : اوالد 

حمو اوالد طيب ف س - 32223 ف س 

املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.48225

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر ح2   2221 نونبر   19 املؤرخ في 

 VOYAGES SARIAA AL AMAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ربسم له   مبلغ  الوحيد  الشر7ك 

مقره   وعنوان  درهم   122.222

اإلجتم عي اوالد حمو اوالد طيب ف س 

- 32223 ف س املغرب نتيجة النعدام 

الخدم ت.

و عين:

و  الغزاوي  هش م  السيد)ة) 

زنقة  رشيد  موالي  ش رع  عنوانه)ا) 

الشلي رقم 3 الزهور 1 32222 ف س 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

اوالد  وفي   2222 م رس   11 أت ر7خ 

حمو اوالد طيب ف س - 32223 ف س 

املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   21 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1484.

338I

KING CONSULTING

PROMODIGIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

KING CONSULTING

 BUREAU B IMM 5 LOT N°1

 HAY OTHMANE BOUZNIKA ،

13100، BOUZNIKA MAROC

PROMODIGIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي القدس 
زنقة 6 رقم 45 سيدي البرنو�شي - 

22622 الدارالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PROMODIGIT

مهندس   : أإيج ز  الشركة  غرض 

استش ري.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
سيدي   45 رقم   6 زنقة  القدس 

الدارالبير ء   22622  - البرنو�شي 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عز الدين الفزازي : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الفزازي  الدين  عز  السيد 

عنوانه)ا) فيال 4 تجزئة أيركور أرشيد 

26122 أرشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفزازي  الدين  عز  السيد 

عنوانه)ا) فيال 4 تجزئة أيركور أرشيد 

26122 أرشيد املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819319.

339I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

TNM NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

TNM NORD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 4 

مستودع رقم 42منطقة األنشطة 

االقتص دية الفنيدق املنطقة 

الحرة واد نيكرو الفنيدق - 93122 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

31261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TNM  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.NORD

استيراد   : أإيج ز  الشركة  غرض 

وتخز7ن وتوزيع وبيع وإع دة تصدير 

منتج ت النسيج واملالبس.

 4 تجزئة   : عنوان املقر االجتم عي 

األنشطة  42منطقة  رقم  مستودع 

املنطقة  الفنيدق  االقتص دية 

 93122  - الحرة واد نيكرو الفنيدق 

الفنيدق املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

البلغيتي  العلوي  ط رق  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

البلغيتي  العلوي  ط رق  السيد 

 12 رولدان  مرسيلو  ك بي  عنوانه)ا) 
الفنيدق   93122 سبتة  »ب»  رقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

البلغيتي  العلوي  ط رق  السيد 

 12 رولدان  مرسيلو  ك بي  عنوانه)ا) 
الفنيدق   93122 سبتة  »ب»  رقم 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   21 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 871.

342I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

FRIOFRISUR MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 LARACHE LARACHE، 92000،

LARACHE MAROC

FRIOFRISUR MED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
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وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

موالي إسم عي2 اق مة موالي 

إسم عي2 الط أق الس بع رقم 25 ، - 

92222 طنجة املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.112553

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

2222 تم تحو27  25 بأر27  املؤرخ في 

للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

اق مة  إسم عي2  موالي  »ش رع  من 

موالي إسم عي2 الط أق الس بع رقم 

إلى  املغرب»  طنجة   92222  -  ،  25

 NREA ش رع ولي العهد مركز   183»

مكتب رقم RDC - 92222 15 طنجة 

املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252712.

341I

fiduciaire al aze

RIDA MEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تفو7ت حصص

fiduciaire al aze

 VILLE NOUVELLE ، 50000،

MEKNES MAROC

RIDA MEK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة رقم 

دال 12 شقة رقم 11 الط أق الث لت 

ب م ع - 52222 مكن س املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.33227

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تمت   2222 فبراير   14 في  املؤرخ 

املص دقة على :

لعش �شي عبد  )ة)  تفو7ت السيد 

من  اجتم عية  حصة   1.222 الحق 

بص2 1.222 حصة لف ئدة السيد )ة) 

خ لد الفقير أت ر7خ 14 ين ير 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   22 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 586.

342I

LA VIE COMPTABLE

VIP TURK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

LA VIE COMPTABLE

البركة ج ه 7 عم رة 92 الشقة 2 حي 

الحسني الدار البير ء ، 22222، 

CASABLANCA MAROC

VIP TURK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي الدار 

البير ء طر7ق 3223 دوار فقرة 

بوالد عزوز دار أوعزة - 22222 الدار 

البير ء املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.426455

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 14 م رس  املؤرخ في 

 VIP شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 122.222 ربسم له   مبلغ   TURK

درهم وعنوان مقره  اإلجتم عي الدار 

فقرة  دوار   3223 طر7ق  البير ء 

22222 الدار  بوالد عزوز دار أوعزة - 

البير ء املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

سوق .

الدار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

فقرة  دوار   3223 طر7ق  البير ء 

22222 الدار  بوالد عزوز دار أوعزة - 

البير ء املغرب . 

و عين:

 SERKAN SEN  السيد)ة) 

و عنوانه)ا) تركي  99228 تركي  تركي  

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

العقود  تبليغ  مح2  و   املخ أرة 

و الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819276.

343I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

DISTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

422, ش رع محمد الزرقطوني 

الط أق الث ني، الرقم 12 422, ش رع 

محمد الزرقطوني الط أق الث ني، 

الرقم 12، 22222، الدار البير ء 

MAROC

DISTER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 11 ب 

، ش رع بحمد األكراد ، الواحة ، 

الدور 2 ، املنطقة 3 - 22412 الدار 

البير ء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538657

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DISTER

- استيراد   : غرض الشركة أإيج ز 

شبه  بو  أ لجملة  أيع  بو  تصدير  بو 

الغذائية  املنتج ت  لجميع  أ لجملة 

الع مة أجميع بشك له  ؛

األعالف  منتج ت  جميع  استيراد 

أجميع بشك له  بو تصديره  بو أيعه  

أ لجملة بو شبه أ لجملة ؛.

 ، ب   11  : عنوان املقر االجتم عي 
ش رع بحمد األكراد ، الواحة ، الدور 
2 ، املنطقة 3 - 22412 الدار البير ء 

اململكة املغربية.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 TEREO FOOD SASU الشركة 
درهم   122 أقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 TEREO FOOD SASU الشركة 
عنوانه)ا) 11 ب ش رع االكراد ، الدور 
الدار   22412 الواحة   ،  2 املنطقة   2

البير ء اململكة املغربية.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نجم  ه لي  بيد  السيد 
رقم  العز7ز7ة  تقسيم  اوقوق  ح رة 
58 ك ليفورني  22412 الدار البير ء 

اململكة املغربية
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 819932.

344I

مكتب املح سبة

EL BOUAYADI CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املح سبة
ش رع عبد الخ لق الطريس رقم 21 
الط أق الث لث ، 62222، الن ظور 

املغرب
EL BOUAYADI CARS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

الكندي زنقة اأن العربي رقم 32 - 
62222 الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
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رقم التقييد في السج2 التج ري : 

23897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BOUAYADI CARS

 : أإيج ز  الشركة  غرض 

 LOCATION DE VEHICULES

.SANS CHAUFFEUR

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 -  32 العربي رقم  اأن  زنقة  الكندي 

62222 الن ظور املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : البعي دي  فؤاد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : البعي دي  فؤاد  السيد 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  البعي دي  فؤاد  السيد 

 12 رقم   87 املح ربين  قدم ء  حي 

62222 الن ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البعي دي محمد عنوانه)ا) 

حي الخط بي زنقة م ء العينين رقم 12 

62222 الن ظور املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 25 م رس 

2222 تحت رقم 491.

345I

.sté. fidev SARL - A.U

EL KAOUTARE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

قف2 التصفية

.sté. fidev SARL - A.U

مكن س - 498 اديور اجداد اأني 

امحمد ، 52222، مكن س املغرب

EL KAOUTARE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : مح2 

رقم 223، زنقة األدارسة تجزئة 

الي سمين 21. - 52222 الخميس ت 

املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.29183

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر   2222 م رس   27 في  املؤرخ 

ذات  شركة   EL KAOUTARE ح2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 ربسم له   مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 

تجزئة  األدارسة  زنقة   ،223 رقم 

الخميس ت   52222  -  .21 الي سمين 

املغرب نتيجة ألزمة في القط ع.

و عين:

لكن وي  الرحم ن  عبد  السيد)ة) 

تجزئة  األدارسة  زنقة  عنوانه)ا)  و 

الخميس ت   52222  21 الي سمين 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

أت ر7خ 27 م رس 2222 وفي مح2 رقم 

223، زنقة األدارسة تجزئة الي سمين 

21. - 52222 الخميس ت املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 31 أت ر7خ  أ لخميس ت  االأتدائية 

م رس 2222 تحت رقم 148.

346I

GESTION ALJANOUB

OMARI PESCADOS
إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السع دة عم رة رقم 

2 الط أق الث لث العيون ، 72222، 

العيون املغرب

OMARI PESCADOS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: تجزئة 

الوحدة الشطر االول ألوك C رقم 

29 العيون - 72222 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.37951

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   28 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

من  اجتم عية  حصة   1222 تفو7ت 

طرف السيد العم ري حسن لف ئدة 

السيد العم ري املصطفى

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

العم ري حسن من  السيد  استق لة 
العم ري  السيد  تعيين  و  التسيير 

املصطفى مسيرا وحيدا للشركة ملدة 

غير محدودة 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  أند 

م يلي: تفو7ت 1222 حصة اجتم عية 

حسن  العم ري  السيد  طرف  من 

لف ئدة السيد العم ري املصطفى

على  ينص  الذي   :36 رقم  أند 

م يلي: استق لة السيد العم ري حسن 
من التسيير و تعيين السيد العم ري 

املصطفى مسيرا وحيدا للشركة ملدة 

غير محدودة 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 997/2022.

347I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

MEA SYSTEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

MEA SYSTEM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي س حة 

إأراهيم الروداني، زنقة السين ، 

إق مة أيتهوفن 2، الط أق 3، رقم82، 

- 92222 طنجة، املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEA  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.SYSTEM

أيع   -  : أإيج ز  الشركة  غرض 

املعدات الكهروميك نيكية.

املعدات  صي نة  و  تركيب 

الكهروميك نيكية.

خدم ت الصي نة بشك2 ع م.

س حة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
السين ،  زنقة  الروداني،  إأراهيم 
إق مة أيتهوفن 2، الط أق 3، رقم82، 

- 92222 طنجة، املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 322  : سوري  لطيفة  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة نعيمة شالي : 322 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .



عدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222)الجريدة الرسمية   7498

السيدة رج ء الوكيلي : 322 حصة 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة لطيفة سوري عنوانه)ا) 
 62232 املنطقة الصن عية، رقم62، 

وجدة، املغرب.
عنوانه)ا)  شالي  نعيمة  السيدة 
 ،33 رقم  فيال  البديع،  حدائق 
موالي  شقف،  األندلس،عين 

يعقوب، 36122 ف س، املغرب.
عنوانه)ا)  الوكيلي  رج ء  السيدة 
 8، رقم  قطر،  ش رع  ألخيري،  حي 

92282 طنجة، املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شالي  نعيمة  السيدة 
 ،33 رقم  فيال  البديع،  حدائق 
موالي  شقف،  األندلس،عين 

يعقوب، 36122 ف س، املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 
من السج2   3198 تحت رقم   2222

الترتيبي.
348I

مكتب الر7 ني للمح سبة

BATEOUI-NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

مكتب الر7 ني للمح سبة
ش رع محمد داود رقم232 تطوان ، 

93242، تطوان املغرب
BATEOUI-NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

األميرة ش رع غرن طة رقم 25 
الفنيدق تطوان - 93122 الفنيدق 

املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.12827

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر   2222 م رس   17 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

BATEOUI- الوحيد  الشر7ك  ذات 

 12.222 ربسم له   مبلغ   NEGOCE

اإلجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 

 25 تجزئة األميرة ش رع غرن طة رقم 

الفنيدق   93122  - الفنيدق تطوان 

املغرب نتيجة ل : الركود االقتص دي.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

األميرة ش رع غرن طة رقم 25 الفنيدق 

تطوان - 93122 الفنيدق املغرب. 

و عين:
البطيوي  الرحيم  عبد  السيد)ة) 

 22 زنقة  النصر  تجزئة  عنوانه)ا)  و 

البير ء  الشق  عين   116 الرقم 

املغرب  البير ء  الدار   22222

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أتطوان  االأتدائية 

2222 تحت رقم 998.

349I

مكتب املح سبة

LAS PALMASRENTA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املح سبة

ش رع عبد الخ لق الطريس رقم 21 
الط أق الث لث ، 62222، الن ظور 

املغرب

LAS PALMASRENTA CAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 

العيون رقم 24 الحي االداري أن 

الطيب - 62253 الدر7وش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAS  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PALMASRENTA CAR

 : أإيج ز  الشركة  غرض 

 LOCATION DE VEHICULES

 AUTOMOBILES SANS

.CHAUFFEUR

زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

أن  االداري  الحي   24 رقم  العيون 

الطيب - 62253 الدر7وش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222 السيدة اسم ء االسروتي : 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : االسروتي  السيدة اسم ء 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

االسروتي  اسم ء  السيدة 

الطيب  أن  القدس  حي  عنوانه)ا) 

62253 الدر7وش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

االسروتي  اسم ء  السيدة 

الطيب  أن  القدس  حي  عنوانه)ا) 

62253 الدر7وش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لدر7وش أت ر7خ 26 بأر27 

2222 تحت رقم 52.

352I

smaticomp

OXY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

OXY CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 

السفلي رقم 448 ش رع محمد 5 

اق مة صوفي  رقم 37 - 22222 الدار 

البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538117

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2221 دجنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OXY  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. CAR

تأجير   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات .

الط أق   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 5 محمد  ش رع   448 رقم  السفلي 

اق مة صوفي  رقم 37 - 22222 الدار 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

املدغري  العلوي  امين  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   2.522  :

للحصة .

 2.522  : السيد عبد هللا بمردوش 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
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 2522  : السيد عبد هللا بمردوش 

أقيمة 122 درهم.

 : املدغري  العلوي  امين  السيد 

2522 أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املدغري  العلوي  امين  السيد 
 2 138 زنقة واد ايكم درج  عنوانه)ا) 
ط أق 3 شقة 21 زاو7ة زنقة الز7زفون 

22222 الدار البير ء املغرب.

السيد عبد هللا بمردوش عنوانه)ا) 

اق مة بسية 22 شقة 9 ش رع الجيش 

مكن س   52222 امللكي م ج مكن س 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املدغري  العلوي  امين  السيد 
 2 138 زنقة واد ايكم درج  عنوانه)ا) 
ط أق 3 شقة 21 زاو7ة زنقة الز7زفون 

22222 الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 819224.

351I

مكتب الر7 ني للمح سبة

 GROUPE RINOUM

BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

مكتب الر7 ني للمح سبة

ش رع محمد داود رقم232 تطوان ، 

93242، تطوان املغرب

 GROUPE RINOUM BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع عين 

ج لوت رقم 42 - 93222 تطوان 

املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.22295

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر   2221 يوليوز   23 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 GROUPE الوحيد  الشر7ك  ذات 

مبلغ   RINOUM BATIMENT
وعنوان  درهم   12.222 ربسم له  

مقره  اإلجتم عي ش رع عين ج لوت 
املغرب  تطوان   93222  -  42 رقم 

نتيجة ل : الركود االقتص دي.

ش رع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

عين ج لوت رقم 42 - 93222 تطوان 

املغرب. 

و عين:

عنوانه)ا)  و  ملكني  منير  السيد)ة) 

 93222  44 رقم  ج لوت  عين  شرع 

تطوان املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

غشت   19 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2221 تحت رقم 3233.

352I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

ECOLODGE BENSLIMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 25

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

Ecolodge Benslimane شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : ش رع 

املسيرة زنقة 6 بكتوبر رقم 6 الط أق 

3 ااشقة 3 - 22122 الدار البير ء 

املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.466117

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 21 م رس  املؤرخ في 

Ecolodge Benslimane شركة ذات 

ربسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم   122.222

 6 زنقة  املسيرة  ش رع  اإلجتم عي 

 -  3 ااشقة   3 الط أق   6 بكتوبر رقم 

الدار البير ء املغرب نتيجة   22122

الصعب  الح لي  االقتص دي  للوضع 

للغ ية ، و محدودية موارد الشركة.

و عين:

السيد)ة) أدرة ودغيري ادري�شي و 

ش رع الزرقطوني ط   246 عنوانه)ا) 

1 شقة 15 اق مة أ �شي 22252 الدار 

البير ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

ش رع  وفي   2222 م رس   21 أت ر7خ 

الط أق   6 6 بكتوبر رقم  املسيرة زنقة 

الدار البير ء   22122  -  3 ااشقة   3

املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822776.

353I

LOG OPS CONSULTING

LOG OPS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

LOG OPS CONSULTING

CASA ، 20330، الدار البير ء 

maroc

LOG OPS CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 332 ش رع 

إأراهيم روداني ط 5 ش 21 إق مة 

الر7ح ن - 22332 الدار البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOG  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.OPS CONSULTING

غرض الشركة أإيج ز : اإلستش رة 

في النق2.

عنوان املقر االجتم عي : 332 ش رع 

إق مة   21 ش   5 إأراهيم روداني ط 

البير ء  الدار   22332  - الر7ح ن 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : دداس  شكيب  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  دداس  شكيب  السيد 

زنقة م لك يبن مرحي2 تجزئة م ز7رال 

 22332 املع ر7ف   4 2 ش  درج ج ط 

الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دداس  شكيب  السيد 

زنقة م لك يبن مرحي2 تجزئة م ز7رال 

 22332 املع ر7ف   4 2 ش  درج ج ط 

الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822726.

354I
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نوغلب

EXPERT - MEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

نوغلب
شقة 3 الط أق 2 عم رة ا7 اق مة 
راش  مرج ن 2 مكن س شقة 3 
الط أق 2 عم رة ا7 اق مة راش  

مرج ن 2 مكن س، 52222، مكن س 
املغرب

EXPERT - MEK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي العم رة 5 
متجر رقم 3 إق مة بحمد امين تجزئة 
السالم مرج ن 1 .مكن س - 52222 

مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
55891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.EXPERT - MEK
غرض الشركة أإيج ز : - الخبرة في 

العملي ت البنكية.
تحو27  عملي ت  في  الوس طة 

األموال.
تحصي2 الفواتير للغير.

عنوان املقر االجتم عي : العم رة 5 
متجر رقم 3 إق مة بحمد امين تجزئة 
 52222  - .مكن س   1 السالم مرج ن 

مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   1.222  : السيد أ كو اعلي 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

شقة  السيد أ كو اعلي عنوانه)ا) 

تجزئة قرطبة   1 جن ح   53 عم رة   7

مكن س 52222 مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

شقة  السيد أ كو اعلي عنوانه)ا) 

تجزئة قرطبة   1 جن ح   53 عم رة   7

مكن س 52222 مكن س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1285.

355I

VTF SERVICES

ف ت ف سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

VTF SERVICES
زنقة سمية اق مة شهرزاد 3 الط أق 

5 رقم 22 أ مليي الدار البير ء ، 

22222، الدار البير ء املغرب

ف ت ف سيرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة سمية 

اق مة شهرزاد 3 الط أق 5 رقم 22 

أ مليي - 22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ف ت   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

ف سيرفيس.
غرض الشركة أإيج ز : أيع وشراء 
جميع املواد واملستلزم ت الصن عية.

زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 5 الط أق   3 شهرزاد  اق مة  سمية 
رقم 22 أ مليي - 22222 الدار البير ء 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد العز7ز بجديك : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بجديك  العز7ز  عبد  السيد 
اور7ر  ايت  ازنتو  دوار  عنوانه)ا) 

42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بجديك  العز7ز  عبد  السيد 
اور7ر  ايت  ازنتو  دوار  عنوانه)ا) 

42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822813.
356I

N2A SERVICE

N2A SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

N2A SERVICE
79 ش رع إأن سين ،الط أق الث ني، 

شقة رقم 6،بكدال ، 12292، 
الرب ط املغرب

N2A SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 79,ش رع 
إأن سين ,الط أق الث ني, شقة رقم 
6,بكدال الرب ط - 12292 الرب ط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

159363

في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 N2A  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. SERVICE

تنظيف   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املحالت،الشقق،الطبخ  واجهة 

للمن سب ت.

79,ش رع   : عنوان املقر االجتم عي 

رقم  شقة  الث ني,  سين ,الط أق  إأن 

الرب ط   12292  - الرب ط  6,بكدال 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد أوشعيب لحمودي : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

لحمودي  أوشعيب  السيد 
زنقة   ، املدني  س نية  عنوانه)ا) 

ت لسينت رقم 122 سيدي مو�شى سال 

11262 سال املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد الشرق وي عنوانه)ا) 

زنقة  الجوالن  ش رع  أوز7د  س نية 

البرعم رقم 112 11262 سال املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 123692.

357I
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UNITY OF CONSTRUCTION

 STE UNITY OF
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNITY OF CONSTRUCTION
 N°48 BD ABOU KACEM ZIYANI
 RUE02 SAADA 01 ، 30040، FES

MAROC
 STE UNITY OF

CONSTRUCTION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي عبد 
الكر7م الخط بي عم رة أن مو�شى 

الجواش الدور الث ني - 32242 ف س 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
62163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 UNITY OF CONSTRUCTION

.SARL
 : أإيج ز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DE BÂTIMENT ET DE

. GÉNIE CIVIL
عبد   : االجتم عي  املقر  عنوان 
مو�شى  أن  عم رة  الخط بي  الكر7م 
الجواش الدور الث ني - 32242 ف س 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 752  : املهدي  الح جي  السيد 
حصة أقيمة 75.222 درهم للحصة .
سكينة  شبهي  االدري�شي  السيدة 
درهم   25.222 أقيمة  حصة   252  :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الح جي  املهدي  السيد 
الز7 ني  ق سم  بأو  ش رع   48 رقم 

سع دة 21 32242 ف س املغرب.
سكينة  شبهي  االدري�شي  السيدة 
ق سم  بأو  ش رع   48 رقم  عنوانه)ا) 
ف س   32242  21 سع دة  الز7 ني 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الح جي  املهدي  السيد 
الز7 ني  ق سم  بأو  ش رع   48 رقم 

سع دة 21 32242 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 819/824.
358I

CELYA CONSULTING

LANI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 45
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca
، 20610، Casablanca MAROC

LANI TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي القدس 
ش رع 6 رقم 45 الط أق السفلي 
سيدي البرنو�شي - 22622 الدار 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539659
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LANI  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.TRANS

غرض   : أإيج ز  الشركة  غرض 
الشركة في املغرب وفي الخ رج ني أة 

عن الغير:
النق2 الوطني والدولي للبر ئع ؛

والخدم ت  البر ئع  نق2 
اللوجستية ؛

النق2  وتأجير معدات  وبيع  شراء 
واالستيراد والتصدير ؛

املع مالت  جميع   ، بعم  وبشك2 
واملنقولة وغير  التج ر7ة والصن عية 
املنقولة التي قد تكون مرتبطة بشك2 
مب شر بو غير مب شر أ ألشي ء املذكورة 
تعزز  بن  املحتم2  من  بو   ، بعاله 

تحقيقه  وتطو7ره ..
حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الط أق   45 رقم   6 ش رع  القدس 
 22622  - البرنو�شي  السفلي سيدي 

الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : اعنيبة  هللا  عبد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : السيد الحسن ايت حمو 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد هللا اعنيبة عنوانه)ا) 
 29 الرقم   82 ش رع   23 املسيرة 

22582 الدار البير ء املغرب.
حمو  ايت  الحسن  السيد 
 6 رقم   6 العم رة  البدر  عنوانه)ا) 
الدار   22612 البرنو�شي  سيدي 

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حمو  ايت  الحسن  السيد 
 6 رقم   6 العم رة  البدر  عنوانه)ا) 
الدار   22612 البرنو�شي  سيدي 

البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822822.

359I

iso fidus

AFI FOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

iso fidus
حي األم ل 22 رقم 42 مكتب رقم 26 
ط أق الث ني تيط ملي2 دارالبير ء ، 

29642، دارالبير ء املغرب
AFI FOURS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي االم2 

رقم 2 ف ب 42 املكتب رقم 26 
الط أق 2 تيط ملي2 - 29642 الدار 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
539235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AFI  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.FOURS
تصنيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

األفران
االستيراد والتصدير

ت جر.
عنوان املقر االجتم عي : حي االم2 
 26 رقم  املكتب   42 ب  ف   2 رقم 
الدار   29642  - تيط ملي2   2 الط أق 

البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيدة سع د االدري�شي 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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السيدة سع د االدري�شي عنوانه)ا) 
جن ن السبيت رقم 29 ش 24 ط 23 
 29642 ملي2  تيط  حج ج  سيدي 

الدار البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سع د االدري�شي عنوانه)ا) 
جن ن السبيت رقم 29 ش 24 ط 23 
 29642 ملي2  تيط  حج ج  سيدي 

الدار البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822182.
362I

HIDA SERVICE TAROUDANT

SWALDA CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

SWALDA CARS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 271 

ش رع ولي العهد الج مع الكبير - 
83222 ت رودانت املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.5421
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 28 يوليوز 2221 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
الج مع  العهد  ولي  ش رع   271 »رقم 
املغرب»  ت رودانت   83222  - الكبير 
بش رع سيدي محمد   269 »رقم  إلى 
ت رودانت   83222  - الكبير  الج مع 

املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 أت ر7خ  أت رودانت  االأتدائية 

بكتوبر 2221 تحت رقم 1449.
361I

مق ولة في الحس أ ت

 NUMIDIA DE COMMERCE
ET SERVICES SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

مق ولة في الحس أ ت
32 ش رع محمد الخ مس الحسيمة 
ص.. ب 334، 32222، الحسيمة 

املغرب
 Numidia de commerce et

services sarl شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  االجتم عي عم رة 
االم2 السكن الشعبي امزورن - 

32222 الحسيمة املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.3525

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تمت   2222 م رس   21 في  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
مدير بعم ل وكي2 أ لعمولة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 32 أت ر7خ  أ لحسيمة  االأتدائية 

م رس 2222 تحت رقم 92.

362I

FIDUSCAL

PARADISIA
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
PARADISIA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر7ك الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: 21 ش رع 

بحمد توقي ش رع حسن الث ني 
الط أق السفلي - 22232 الدار 

البير ء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.427297

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   21 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

الحصص.:  -1تحو27  رقم  قرار 

السيد  م يلي:  على  ينص  الذي 

اللهم�شي ط رق يبيع خمسم ئة )522) 

درهم لص لح   122.22 حصة أقيمة 

عدد  ألغ  تيمدري.  كر7م   السيدة 

 (522( خمسم ئة  املب عة  الحصص 

درهم للحصة   122.22 حصة أقيمة 

الواحدة ، أمبلغ وقدره خمسون بلف 

درهم )50،000.00 درهم).

جديد  -2توزيع  رقم  قرار 

م يلي:  على  ينص  الذي  للربسم ل.: 

 - 522 حصة  السيد اللهم�شي ط رق 

السيدة كر7مة تيمدري 522 حصة.

-3تعيين مس عد مسير.:  قرار رقم 

الجمع الع م  الذي ينص على م يلي: 

يعين السيدة كر7م  تيمدري كمسيرة 

مش ركة للشركة مع السيد اللهم�شي 

ط رق لفترة غير محدودة.

اإلدارة.:  -4صالحي ت  رقم  قرار 

تتمتع اإلدارة  الذي ينص على م يلي: 

أأوسع صالحي ت اإلدارة والتصرف ، 

دون قيود بو تحفظ للتصرف أ سم 

يتعلق  فيم   عنه   وب لني أة  الشركة 

جميع  في   ، الث لية  األطراف  أجميع 

الصالحي ت  مراع ة  مع   ، الظروف 

اتجمع  ق نون  أموجب  املمنوحة 

الع م.وب لت لي ، ستلتزم الشركة بشك2 

به   املتعلقة  األعم ل  أجميع  صحيح 

خالل  من  امل لية  العملي ت  وكذلك 

اللهم�شي  للسيد  املشترك  التوقيع 

ط رق والسيدة كر7مة تيمدري.

الشك2  -5تحول  رقم  قرار 

على  ينص  الذي  للشركة.:  الق نوني 

تحو27 شركة ذات املسؤولية  م يلي: 

إلى  الوحيد  الشر7ك  ذات  املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :12 رقم  أند 

م يلي: تحو27 الحصص.

على  ينص  الذي   :16 رقم  أند 

م يلي: صالحي ت اإلدارة.

أند رقم 42: الذي ينص على م يلي: 

تحو27 الشك2 الق نوني للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822733.

363I

FIDUCIAIRE BAMMOU

LOUNGE POINT COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

LOUNGE POINT COFFEE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 65 

حي صي د زاو7ة زنقة F مح2 رقم 2 - 

14222 القنيطرة املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.61465

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 م رس   11 في  املؤرخ 

املص دقة على :

لعويشير  )ة)  السيد  تفو7ت 

من  اجتم عية  حصة   522 الغ زي 

السيد  لف ئدة  حصة   1.222 بص2 

م رس   11 أت ر7خ  محمد سك ري  )ة) 

.2222

تفو7ت السيد )ة) لعويشير الغ زي 

بص2  من  اجتم عية  حصة   522

1.222 حصة لف ئدة السيد )ة) عز7ز 

مدور أت ر7خ 11 م رس 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 14 م رس 

2222 تحت رقم 1293.

364I
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GESTION ALJANOUB

NIA FISH
إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السع دة عم رة رقم 

2 الط أق الث لث العيون ، 72222، 

العيون املغرب

NIA FISH »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: حي موالي 

الحسن رقم 126 الط أق االول شقة 
رقم 21 املر�شى العيون - 72242 

العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.23877

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   28 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

من  اجتم عية  حصة   1222 تفو7ت 

طرف السيد العم ري حسن لف ئدة 

السيد العم ري املصطفى

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

العم ري حسن من  السيد  استق لة 
العم ري  السيد  تعيين  و  التسيير 

املصطفى مسير الوحيد لشركة ملدة 

غير محدودة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  أند 

م يلي: تفو7ت 1222 حصة اجتم عية 

حسن  العم ري  السيد  طرف  من 

لف ئدة السيد العم ري املصطفى

على  ينص  الذي   :36 رقم  أند 

م يلي: استق لة السيد العم ري حسن 
من التسيير و تعيين السيد العم ري 

املصطفى مسير الوحيد لشركة ملدة 

غير محدودة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 996/2022.

365I

GESTION ALJANOUB

PESCOMAR
إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السع دة عم رة رقم 

2 الط أق الث لث العيون ، 72222، 

العيون املغرب

PESCOMAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: حي موالي 

الحسن رقم 126 مح2 رقم 129 
املر�شى العيون - 72242 العيون 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.14227

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   12 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

من  اجتم عية  حصة   1222 تفو7ت 

طرف السيد العم ري حسن لف ئدة 

السيد العم ري املصطفى

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

العم ري حسن من  السيد  استق لة 
العم ري  السيد  تعيين  و  التسيير 

املصطفى مسير الوحيد لشركة ملدة 

غير محدودة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  أند 

م يلي: تفو7ت 1222 حصة اجتم عية 

حسن  العم ري  السيد  طرف  من 

لف ئدة السيد العم ري املصطفى

على  ينص  الذي   :36 رقم  أند 

م يلي: استق لة السيد العم ري حسن 
من التسيير و تعيين السيد العم ري 

املصطفى مسير الوحيد لشركة ملدة 

غير محدودة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 995/22.

366I

GESTION ALJANOUB

MEJILLONES LABOUIRDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السع دة عم رة رقم 

2 الط أق الث لث العيون ، 72222، 

العيون املغرب

 MEJILLONES LABOUIRDA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مدينة 

الوحدة رقم 152 ألوك B العيون - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

41127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MEJILLONES LABOUIRDA

تشغي2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

امل ئية  األحي ء  تربية  مزرعة  إدارة   ,

 ، املح ر  من  مختلفة  بنواع  تربية   ,

املنتج ت  جميع  وتصدير  استيراد   ،

البحر7ة ، جميع األعم ل الكهرب ئية ، 

شراء , أيع , استيراد , تسو7ق معدات 

ومواد البن ء, بشغ ل متعددة ....

مدينة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 - العيون   B ألوك   152 الوحدة رقم 

72222 العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : ازك و  هللا  عبد  السيد 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ازك و  هللا  عبد  السيد 
حي القحي القدس تجزئة الراحة زنقة 
 72222 العيون   1116 ام رجيم رقم 

العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا ازك و عنوانه)ا) حي 
القدس تجزئة الراحة زنقة ام رجيم 
العيون   72222 العيون   1116 رقم 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 993/2022.

367I

LE PREMIER CONSEIL

TRIPLE PANDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
TRIPLE PANDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 6 فوم 

شعبة ايت قدور دوار ت التي  ايت 
ف سك  ايت اور7ر - 42222 مراكش 

املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.72899

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2219 يونيو   17 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفو7ت السيد )ة) فليكس م تيفت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   432
)ة) ادوارد  522 حصة لف ئدة السيد 
شتنبر   17 أت ر7خ  توم س  شبريرز 

.2219
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زهو  لينك  )ة)  السيد  تفو7ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة   522

)ة) ادوارد  522 حصة لف ئدة السيد 

شتنبر   17 أت ر7خ  توم س  شبريرز 

.2219

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 132982.

368I

LE PREMIER CONSEIL

TRIPLE PANDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

TRIPLE PANDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 6 فوم 

شعبة ايت قدور دوار ت التي  ايت 

ف سك  ايت اور7ر - 42222 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.72899

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2219 يونيو   17 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شبريرز توم س ادوارد كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 132982.

369I

SAGASUD

O2S MAR MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
ش رع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 O2S MAR MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 
الصن عي رقم 116 املر�شى العيون - 

72252 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
41259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 O2S  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MAR MULTISERVICES
ك2   : أإيج ز  الشركة  غرض 
أ لجملة  السمك  أ لبيع  يتعلق  م  
استراد   ، ع مة  تج رة  والتقسيط، 

وتصدير.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - املر�شى العيون   116 الصن عي رقم 

72252 العيون املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : وعداش  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

وعداش  الرحيم  عبد  السيد 
 116 رقم  الصن عي  الحي  عنوانه)ا) 
العيون   72252 العيون  املر�شى 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
وعداش  الرحيم  عبد  السيد 
 116 رقم  الصن عي  الحي  عنوانه)ا) 
العيون   72252 العيون  املر�شى 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 955/2020.
372I

jamal ait hommad

هيبا مار ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
هيب  م ر ترانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 23 ش رع 
انوال اق مة فلوري 11 مكتب 4 
قنيطرة 14222 قنيطرة مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

 64923
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتر ء أمختصر تسميته  : هيب  م ر 

ترانس.
نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع .
23 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
 4 مكتب   11 فلوري  اق مة  انوال 

قنيطرة 14222 قنيطرة مغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : أوشيبة  فيص2  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد ادعمر لحسن : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد فيص2 أوشيبة عنوانه)ا) 

سيدي  ز7رارة  الواد  السالطنة  دوار 

ق سم 16222 سيدي ق سم مغرب.

عنوانه)ا)  لحسن  ادعمر  السيد 

 14222 البسمة اوالد اوجيه   7 رقم 

قنيطرة مغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيص2 أوشيبة عنوانه)ا) 

سيدي  ز7رارة  الواد  السالطنة  دوار 

ق سم 14222 قنيطرة مغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم -.

371I

فيرست ه شت غ

فيرست هاشتاغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

فيرست ه شت غ

46, ش رع الزرقطوني ط أق 22 

رقم 26 الدار البير ء ، 22372، 

الدارالبير ء املغرب

فيرست ه شت غ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 46, ش رع 

الزرقطوني ط أق 22 رقم 26 الدار 

البير ء - 22372 الدار البير ء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتر ء أمختصر تسميته  : فيرست 

ه شت غ.

أرمجة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

معلوم تية و تسو7ق إلكتروني.

عنوان املقر االجتم عي : 46, ش رع 
الدار   26 رقم   22 الزرقطوني ط أق 

البير ء  الدار   22372  - البير ء 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 122  : أولغم ن  بشرف  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بشرف أولغم ن عنوانه)ا) 

 15 زنقة  السو�شي  املخت ر  مبروكة 
 22672 البير ء   24 رقم   17 عم رة 

الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بشرف أولغم ن عنوانه)ا) 

 15 زنقة  السو�شي  املخت ر  مبروكة 
 22672 البير ء   24 رقم   17 عم رة 

الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة أ لدار البير ء أت ر7خ - تحت 
رقم -.

372I

Cabinet MOBHID

بريدجين تالنتس موروكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet MOBHID
 Av. Allal El Fassi Op. El Houda

 1 Imm. D App 5 ، 40000،
Marrakech Maroc

أر7دجين ت لنتس موروكو شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

عالل الف �شي مبنى بتال�شي 1 الط أق 
األول مكتب 3 - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

أر7دجين ت لنتس موروكو.
تطو7ر   : أإيج ز  الشركة  غرض 

نظ م املعلوم ت واملوارد البشر7ة.
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
1 الط أق  عالل الف �شي مبنى بتال�شي 
مراكش   42222  -  3 مكتب  األول 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   522  : الشركة صوديف ن 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الشركة صوديف ن عنوانه)ا) سير 

و7لي م نيوتن ستريت كواتر أورنس 99 

موريشيوس موريشيوس.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فنغ كين يونغ جين جيلبرت 

26 ش رع سوركوف  إير7ك عنوانه)ا) 

موريشيوس   99 أورنيس  كواتر 

موريشيوس

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة أمراكش أت ر7خ - تحت رقم 

373I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

 KAMI / كامي رييل استات
REAL ESTATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

 RUE HADJ OMAR RIFFI 312

 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

 KAMI REAL / ك مي ر7ي2 است ت

ESTATE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي إق مة 
زعيرينة عم رة س الط أق األر�شي 

ش رع وادي ذهب السوي�شي - 12172 

الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

159419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ك مي   : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 KAMI REAL ESTATE / ر7ي2 است ت

املب ني،   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املطور العق ري.

إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
األر�شي  الط أق  س  عم رة  زعيرينة 
ش رع وادي ذهب السوي�شي - 12172 

الرب ط املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ربسم ل الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:
 /  KIMA HOLDING الشركة 
2.522 حصة أقيمة   : كيم  هولدينغ 

122 درهم للحصة .
كم ل  محمد  الصدراتي  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   2.522  :

للحصة .
 2.522  : مه   الصدراتي  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 2.522  : السيدة الصدراتي اله م 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 /  KIMA HOLDING الشركة 
إق مة   4 عنوانه)ا)  هولدينغ  كيم  
املدينة زنقة اله شمي القست لي رقم 1 

12292 الرب ط املغرب.
كم ل  محمد  الصدراتي  السيد 
جن ن   6 شقة  ف  عم رة  عنوانه)ا) 
ألعربي  ض ية  زنقة  السوي�شي 

السوي�شي 12172 الرب ط املغرب.
السيدة الصدراتي اله م عنوانه)ا) 
يخلف  أني  زنقة  السفراء  حي   197

السوي�شي 12172 الرب ط املغرب.
السيدة الصدراتي مه  عنوانه)ا) 
شقة 5 عم رة اوه إق مة زعيرينة ض ية 
الرب ط   12172 السوي�شي  ألعربي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الصدراتي مه  عنوانه)ا) 
شقة 5 عم رة اوه إق مة زعيرينة ض ية 
الرب ط   12172 السوي�شي  ألعربي 

املغرب
السيد الصدراتي محمد عز الدين 
ش رع محمد الس دس   22 عنوانه)ا) 
 12172 السوي�شي  املخينزة  تجزة 

الرب ط املغرب.
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أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 123743.

374I

Finconseil

PET FUN & FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 142

casablanca maroc

PET FUN & FOODS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي 46 

زركتوني الدور 2 رقم 6 - 22222 

الدار البير ء اململكة املغربية.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.472755

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر   2222 م رس   32 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 PET FUN & ذات الشر7ك الوحيد 

 12.222 ربسم له   مبلغ   FOODS

 46 اإلجتم عي  درهم وعنوان مقره  

 22222  -  6 رقم   2 الدور  زركتوني 

الدار البير ء اململكة املغربية نتيجة 

ل : الخس رة املتراكمة.

 46 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 22222  -  6 رقم   2 الدور  زركتوني 

الدار البير ء اململكة املغربية. 

و عين:

خديجة ط هر علوي و  السيد)ة) 

عنوانه)ا) القواعد 2 يعقوب منصور 

البير ء  الدار   22222 سالم   7 رقم 

اململكة املغربية كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821221.

375I

STE MAZAGAN COMPTAFISC

 PARADISE

 INTERNATIONAL

ELEVATORS & ESCALATORS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STE MAZAGAN COMPTAFISC

 LOT AL QUODS EL JADIDA 314

، 24000، EL JADIDA MAROC

 PARADISE INTERNATIONAL

 ELEVATORS & ESCALATORS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 45 زنقة 

بطلس الط أق الرابع رقم 16 

املع ر7ف الدار البير ء املغرب الدار 

البير ء 22372 الدار البير ء 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 PARADISE INTERNATIONAL

.ELEVATORS & ESCALATORS

ت جر   : أإيج ز  الشركة  غرض 

والساللم  للمص عد  ومستورد 

صي نته  وتركيبه .

 45  : االجتم عي  املقر  عنوان 
 16 رقم  الرابع  الط أق  بطلس  زنقة 
املع ر7ف الدار البير ء املغرب الدار 
البير ء  الدار   22372 البير ء 

اململكة املغربية.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : هموم  سه م  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  هموم  سه م  السيدة 
العربية  اململكة  جدة   1 الس مر  حي 
اململكة  جدة   22232 السعودية 

العربية السعودية.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هموم  سه م  السيدة 
العربية  اململكة  جدة   1 الس مر  حي 
اململكة  جدة   22232 السعودية 

العربية السعودية
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822864.

376I

STE MAZAGAN COMPTAFISC

K.S.M TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE MAZAGAN COMPTAFISC
 LOT AL QUODS EL JADIDA 314

، 24000، EL JADIDA MAROC
K.S.M TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي متجر رقم 
91 الط أق السفلي تجزئة الزهراء 
عم رة ج ه ب 5 الجديدة - 24222 

الجديدة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.17861

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تم تعيين   2222 بأر27   25 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الببكروي عبدهللا كمسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

11 بأر27  االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 27713.

377I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

STE TIN AMNA AGRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED ( FLM
رقم 32 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

ألعربي الواد لحمر ، 52222، 

الرشيدية املغرب

 STE TIN AMNA AGRO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تيدر7ن 

قصر بقربوس بوالد ش كر بوفوس 

الراشيدية - 52253 بوفوس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

15813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.TIN AMNA AGRO SARL

تسيير   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الريع ت الفالحية.

تيدر7ن   : االجتم عي  املقر  عنوان 

بوفوس  ش كر  بوالد  بقربوس  قصر 

الراشيدية - 52253 بوفوس املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   522  : السيد ي سين مدو 
أقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : السيدة ايم ن مدو 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ي سين مدو عنوانه)ا) اق مة 
11سال  39شقة  عم رة  روز  م ري 
الجديدة  سال   11122 الجديدة 

املغرب.
عنوانه)ا)  مدو  ايم ن  السيدة 
39شقة  عم رة  روز  م ري  اق مة 
سال   11122 الجديدة  11سال 

الجديدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مدو  ايم ن  السيدة 
39شقة  عم رة  روز  م ري  اق مة 
سال   11122 الجديدة  11سال 

الجديدة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  أ لرشيدية  االأتدائية 

م رس 2222 تحت رقم 425.
378I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE AL MANABIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE AL MANABIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي : زنقة 4 

املسيرة 2 رقم 16 - 54222 الح جب 
املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.29293
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 12 م رس  املؤرخ في 
شركة   SOCIETE AL MANABIA
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   12.222 ربسم له  

 2 املسيرة   4 زنقة  اإلجتم عي  مقره  

املغرب  الح جب   54222  -  16 رقم 

نتيجة لقف2 التصفية.

و عين:

و  مرا�شي  العز7ز  عبد  السيد)ة) 
 16 رقم   2 املسيرة   4 زنقة  عنوانه)ا) 

54222 الح جب املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 4 وفي زنقة   2222 م رس   12 أت ر7خ 

املسيرة 2 رقم 16 - 54222 الح جب 

املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 112.

379I

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

STE A & L GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

 BD MED V, IMM. ,125

 WAFABANK, VN, VN ، 30000،

FES MAROC

STE A & L GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي موالي 

يعقوب . سبع روا�شي. تع ونية 

اإلصالح . دواربنص ر - 32222 ف س 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE A  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

. & L GROUPE

اٲلشغ ل   : غرض الشركة أإيج ز 

املختلفة

ٲشغ ل البن ء .

موالي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

تع ونية  روا�شي.  سبع   . يعقوب 

32222 ف س   - . دواربنص ر  اإلصالح 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : العربي  النفيط  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : السيد اليري ع دل 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العربي عنوانه)ا)  النفيط  السيد 

موالي يعقوب . سبع روا�شي. تع ونية 

ف س   32222 ىواربنص ر.  اإلصالح 

املغرب.

عنوانه)ا)  ع دل  اليري  السيد 

موالي يعقوب . سبع روا�شي. تع ونية 

ف س   32222 ىواربنص ر.  اإلصالح 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

العربي عنوانه)ا)  النفيط  السيد 

موالي يعقوب . سبع روا�شي. تع ونية 

ف س   32222 ىواربنص ر.  اإلصالح 

املغرب

عنوانه)ا)  ع دل  اليري  السيد 

موالي يعقوب . سبع روا�شي. تع ونية 

ف س   32222 ىواربنص ر.  اإلصالح 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   24 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1533.

382I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

 STE CHAOULA TRAVAUX

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED ( FLM

رقم 32 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

ألعربي الواد لحمر ، 52222، 

الرشيدية املغرب

 STE CHAOULA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : رقم 29 

حي املسيرة - 52422 الريش املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.7463

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2221 تقرر ح2  23 دجنبر  املؤرخ في 

 STE CHAOULA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

درهم وعنوان   50.000,00 ربسم له  

29 حي املسيرة  مقره  اإلجتم عي رقم 

للم  نتيجة  املغرب  الريش   52422  -

تنجح الشركة في أدء بي نش ط.

و عين:

و  اوالواد  سعيد  السيد)ة) 

4جن ن  3شقة  عم رة  عنوانه)ا) 

املغرب  ت مسن    12222 املنصور 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 29 وفي رقم   2222 فبراير   21 أت ر7خ 

حي املسيرة - 52422 الريش املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 17 أت ر7خ  أ لرشيدية  االأتدائية 

م رس 2222 تحت رقم 146/2022.

381I
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FIDUCIAIRE AMER FISC

STE TRANS ZIAKAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

STE TRANS ZIAKAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  االجتم عي ش رع 
الخميس ت رقم 62 العروي الن ظور 

- 62222 الن ظور املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.21629

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 بأر27   21 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

* االستيراد و التصدير 

* نق2 االمتعة لحس ب الغير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   25 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 527.

382I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE COLATRAS SARL
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE COLATRAS SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: زنقة 7 
رقم 53 حي األم2 - 52222 مكن س 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.34197

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   23 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
م يلي: تفو7ت جميع حصص السيدة 
أوضواية البتول لف ئدة السيد زكر7 ء 

االطر�شي
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
 : تحو27 املقر اإلجتم عي للشركة الى 
 3 الط أق األول حي الوحدة   42 رقم 

مكن س
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
ينص على  الذي  و7:   6 رقم  أند 
م يلي: ربسم ل الشركة يبلغ 622.222 
درهم. عبد املجيد االطر�شي 422.222 
درهم. زكر7 ء االطر�شي 62.222 درهم. 
سفي ن االطر�شي 62.222 درهمحمزة 

االطر�شي 62.222 درهم
أند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
الط أق األول   42 رقم   : مقر الشركة 

حي الوحدة 3 مكن س
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1418.
383I

FOUZMEDIA

ON THE LINE
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ON THE LINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: زاو7ة زنقة 
موالي عبدهللا وزنقة محمد عبدو 
إق مة رم نة س نتر مكتب رقم 4 - - 

القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: -.
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 23 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
 ON THE تغيير تسمية الشركة من 
UR CALL حسب الشه دة  إلى   LINE
املسلمة   2424216 عدد  السلبية 

أت ر7خ 10/09/2021

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
522 حصة اجتم عية  تفو7ت  م يلي: 
عبدهللا  السيب ري  السيد  ملكية  في 
التي  أوز7 ن  إكرام  السيدة  لف ئدة 
أنسبة  أ لشركة  شر7كة  بصبحت 
الشركة  ربسم ل  بصبح  حيث   52%
حصة   522 أينهم   من صفة  موزع 
تمك  لذلك   

ً
وتبع  منهم   لكب2 واحد 

مسيرة  أوز7 ن  إكرام  السيد  نعيين 
وحيدة للشركة كم  خولت له  جميع 
الخ صة  واإلمر ءات  الصالحي ت 

أذلك.
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
 ON THE تغيير تسمية الشركة من 
UR CALL حسب الشه دة  إلى   LINE
املسلمة   2424216 عدد  السلبية 

أت ر7خ 10/09/2021
على  ينص  الذي   :2 رقم  أند 
522 حصة اجتم عية  تفو7ت  م يلي: 
عبدهللا  السيب ري  السيد  ملكية  في 
التي  أوز7 ن  إكرام  السيدة  لف ئدة 
أنسبة  أ لشركة  شر7كة  بصبحت 
الشركة  ربسم ل  بصبح  حيث   52%
حصة   522 أينهم   من صفة  موزع 
تمك  لذلك   

ً
وتبع  منهم   لكب2 واحد 

مسيرة  أوز7 ن  إكرام  السيد  نعيين 
وحيدة للشركة كم  خولت له  جميع 
الخ صة  واإلمر ءات  الصالحي ت 

أذلك.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  أ لقنيطرة  االأتدائية 

دجنبر 2221 تحت رقم 59223.
384I

FOUZMEDIA

 LE DOMAINE DE LA
LAGUNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LE DOMAINE DE LA LAGUNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 59 ش رع 
موالي عبدالعز7ز إق مة موالي 
عبدالعز7ز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
64899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DOMAINE DE LA LAGUNE
: مق ول في  غرض الشركة أإيج ز 

اإلستغالل الفالحي.
 59  : االجتم عي  املقر  عنوان 
إق مة  عبدالعز7ز  موالي  ش رع 
 14222  -  4 موالي عبدالعز7ز الرقم 

القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ألغيتي  الحسن  موالي  السيد 
زنقة   32 املستعج2  حي  عنوانه)ا) 

درعة 14222 القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ألغيتي  الحسن  موالي  السيد 
زنقة   32 املستعج2  حي  عنوانه)ا) 

درعة 14222 القنيطرة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم -.

385I
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FOUZMEDIA

SOCIETE LE 12 MEDIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE LE 12 MEDIA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي الرقم 12 

إق مة الرضوان عم رة ب ش رع موالي 

عبدالرحم ن - 14222 القنيطرة 

املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.48639

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 م رس   14 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفو7ت السيد )ة) محمد السليكي 

بص2  من  اجتم عية  حصة   492

1.222 حصة لف ئدة السيد )ة) بديب 

السليكي أت ر7خ 14 م رس 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 28 م رس 

2222 تحت رقم 92882.

386I

PLURIDIS

YZO GROUPE
إعالن متعدد القرارات

PLURIDIS

تق طع ش رع أئر بنزران و زنقة الق ئد 

األشطر عم رة ربح A، الط أق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املع ر7ف ، 22372، 

الدار البير ء املغرب

YZO GROUPE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: 12 ش رع 

الحر7ة الط أق 3 الشقة 5 - 22222 

الدار البير ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.462233

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   24 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
م يلي: تم رفع ربسم ل الشركة أمبلغ 
من  بي  درهم»   2.922.222« قدره 
 3.222.222« إلى  درهم»   122.222»
إدم ج برب ح في   -  : درهم» عن طر7ق 
 1.222.222 قدره  أمبلغ  امل ل  ربس 
ديون  مع  مق صة  إجراء   - درهم 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة 

أمبلغ قدره 1.722.222 درهم
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :7 رقم  أند 
أمبلغ  امل ل  ربس  تحديد  تم  م يلي: 
إلى  وهي مقسمة  درهم.   3.222.222
درهم   122 أقيمة  حصة   32.222
 •  :100٪ مدفوعة أنسبة   ، للحصة 
 12.222  ، السيد ي سين الصفر7وي 
أنجلون  ز7نب  السيدة   • حصة. 
عثم ن  السيد   • حصة.   9.992  ،
يصرح  حصة.   9.992  ، أنجلون 
 بن الحصص 

ً
املوقعون بدن ه صراحة

إليهم  تعود  امل ل  ربس  تمث2  التي 
أ لنسب املش ر إليه  بعاله واملتوافقة 
مدفوعة  جميًع   وبنه   حقوقهم  مع 
هذه  تخرع  لم   .100٪ أنسبة 

الحصص ألي إنش ء بوراق م لية.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822862.

387I

THE RIGHT POINT

GBM FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 GBM FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 217 إق مة 

الفتح ش رع أراهيم روداني الط أق 

االول شقة 3 - 22222 الدارالبير ء 

املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.432957

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 فبراير   21 في  املؤرخ 

املص دقة على :

ف ئز  خديجة  )ة)  السيد  تفو7ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة   3.622

)ة)  السيد  لف ئدة  حصة   22.222

ر�شى عرو أت ر7خ 21 فبراير 2222.

محجوبة  )ة)  السيد  تفو7ت 

اجتم عية من  حصة   922 السب عي 

حصة لف ئدة السيد   12.222 بص2 

)ة) ر�شى عرو أت ر7خ 21 فبراير 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 32 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 11992.

388I

THE RIGHT POINT

CHOCO MALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CHOCO MALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 26 ش رع 

مرس السلط ن الط أق االول شقة 

3 - 22322 الدارالبير ء املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.459223

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 فبراير   21 في  املؤرخ 

املص دقة على :

أندارا  رشيد  )ة)  السيد  تفو7ت 
حصة اجتم عية من بص2   22.222
)ة)  السيد  لف ئدة  حصة   62.222
فبراير   21 أت ر7خ  السب عي  محجوبة 

.2222
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 32 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 11925.

389I

LE PREMIER CONSEIL

 NELIA DE MARRAKECH
HOTEL BOUTIQUE&SPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 NELIA DE MARRAKECH HOTEL

BOUTIQUE&SPA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 2 
ر7 ض موالي علي ر7 ض الز7تون 
الجديد درب الزاو7  مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124413
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 NELIA DE MARRAKECH HOTEL

.BOUTIQUE&SPA
*أيت   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الري فة بو ر7 ض )مشغ2)
*تقديم الخدم ت والدعم في فن 

الطبخ.
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املج ل  في  واستش رات  *إدارة 
السي حي

*تنظيم االحداث.
 2 رقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الز7تون  ر7 ض  علي  موالي  ر7 ض 
الجديد درب الزاو7  مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد املهدي املنوني : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة   : السيد بمين الع قر 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  املنوني  املهدي  السيد 

كندا . . ..
عنوانه)ا)  الع قر  بمين  السيد 
اق مة االسم علية أالص أ ء شقة أ ء 
ش رع الحسن االول   6 الط أق   112

م.ج 52222 مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املنوني  املهدي  السيد 

كندا . . .
عنوانه)ا)  الع قر  بمين  السيد 
اق مة االسم علية أالص أ ء شقة أ ء 
ش رع الحسن االول   6 الط أق   112

م.ج 52222 مكن س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134632.
392I

ALTA GREEN SARL

 ELITE HYDRAULIQUE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد
تفو7ت حصص

 ELITE HYDRAULIQUE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 13 ش رع 

القصر 5 مع ر7ف13الدار البير ء 
.22372

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.394287
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تمت   2222 فبراير   24 في  املؤرخ 

املص دقة على :
عزالدين  )ة)  السيد  تفو7ت 
1.222 حصة اجتم عية من  الخرر 
بص2 1.222 حصة لف ئدة السيد )ة) 
فبراير   24 أت ر7خ  أرهددي  منصف 

.2222
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819197

391I

excofi

CENTRE COPIE RIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

BIO FRIO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

وعنوان مقره  اإلجتم عي الكر7ة 
عين الشك ك صفرو - 31222 

صفرو املغرب.
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2221 ين ير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية   .
 BIO تسميته :  أمختصر  اإلقتر ء 

FRIO
مخزن   : أإيج ز  الشركة  غرض 
نق2  والتصدير,  االستيراد  للتبريد, 

البر ئع .
الكر7ة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
عين الشك ك صفرو - 31222 صفرو 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : عمر  أوفتيني  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 RES (السيد أوفتيني عمر عنوانه)ا

 LES ORANGETTES 45 8D PAPE

 JEAN XXIII APPT NICEFRANCE

NICE 26322 فرنس  .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عمر  أوفتيني  السيد 

 RES LES ORANGETTES 45 8D

 PAPE JEAN XXIII APPT NICEF

RANCE 26322 NICE فرنس 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   18 أت ر7خ  االأتدائية أصفرو 

2222 تحت رقم 116.

392I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة ت فياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIETE FOURNITURES

TRAVAUX SUD-EST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة 

ت فياللت ملحقة ورزازات

ش رع موالي رشيد عم رة دادس 

الط أق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب

 SOCIETE FOURNITURES

TRAVAUX SUD-EST SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ثالث قلعة 

مكونة - 45222 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

3799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 فبراير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 SOCIETE FOURNITURES

.TRAVAUX SUD-EST SARL

*مق ولة   : أإيج ز  غرض الشركة 

البن ء واالشغ ل املختلفة 

* مق ولة شبك ت الصرف الصحي 

ملي ه الشرب تعم2 بشبك ت مختلفة.

ثالث   : االجتم عي  املقر  عنوان 

قلعة مكونة - 45222 تنغير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ربسم ل الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد سعيد اوتب  : 8.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 2.222  : جم ل  رشيدة  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد سعيد اوتب  عنوانه)ا) ثالث 

قلعة مكونة 45222 تنغير املغرب.

عنوانه)ا)  جم ل  رشيدة  السيدة 

تنغير   45222 مكونة  قلعة  ثالث 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد اوتب  عنوانه)ا) ثالث 

قلعة مكونة 45222 تنغير املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 أت ر7خ  أتنغير  االأتدائية 

2222 تحت رقم 352.
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7511 الجريدة الرسميةعدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222) 

Cabinet Abdelaziz Almechatt

Jet Electronic

إعالن متعدد القرارات

Cabinet Abdelaziz Almechatt

 avenue Hassan II, 83 ، 20130،

Casablanca Maroc

Jet Electronic »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: 11 

زنقة إم م الحرمين - 22372 

الدارالبير ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.61587

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   22 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تم تفو7ت هبة مكونة من 222 حصة 

الواحدة  للحصة  درهم   122 قيمته  

رف شون.مرفين  قب2:كفين  من 

رف شون وني2 رف شون يمتلكونه  في 

الشركة إلى السيد أكوان رف شون

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  أند 

بعاله  املذكورة  تبع للهيبة  م يلي: 

بصبح السيد أكوان رف شون امل لك 

بصبح  وبذلك  للحصص  الوحيد 

الشك2 الق نوني للشركة:شركة ذات 

الشر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 818285.

394I

ائتم نية الخبرة

ABOUDAR IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية الخبرة

49 زنقة املدينة ، 26122، أرشيد 

املغرب

ABOUDAR IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 147 ش رع 

املق ومة اق مة اف  الط أق الث ني 

شقة 22 - 22252 الدار البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ABOUDAR IMMOBILIER

منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

عنوان املقر االجتم عي : 147 ش رع 

املق ومة اق مة اف  الط أق الث ني شقة 

22 - 22252 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : أوشعيب  الحمودي  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

أوشعيب  الحمودي  السيد 
عنوانه)ا) حي لعلو زنقة 12 رقم 38 ق 

ج 22722 الدار البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
أوشعيب  الحمودي  السيد 
عنوانه)ا) حي لعلو زنقة 12 رقم 38 ق 

ج 22722 الدار البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 29 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819442.
395I

sahara decision

 GRÈGE ARTISAN
CHOCOLATIER SUD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sahara decision
ش رع مكة عم رة مب رك ولد الخلي2 

ط أق2 الحي االداري العيون. ، 
72222، العيون املغرب

 Grège Artisan Chocolatier Sud
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الخير الط أق الث ني، رقم 352، 
طر7ق السم رة العيون. - 72212 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

41265
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Grège :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

. Artisan Chocolatier Sud SARL
تصنيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 
الغذائية:  واملواد  املنتوج ت  وانت ج 
وتعليب  والكرام2  الشكوالطة، 

الفواكه..

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الخير الط أق الث ني، رقم 352، طر7ق 

العيون   72212  - العيون.  السم رة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة لالانهى ولد الرشيد : 622 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة امينة حلمي : 422 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرشيد  ولد  لالانهى  السيدة 

حي   17 تجزئة البركة رقم  عنوانه)ا) 

72212 العيون  موالي رشيد العيون 

املغرب.

عنوانه)ا)  حلمي  امينة  السيدة 

قط ع 16 ألوك ج رقم 3 زنقة الليلك 

الرب ط   12122 الرب ط  الر7 ض  حي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرشيد  ولد  لالانهى  السيدة 

حي   17 تجزئة البركة رقم  عنوانه)ا) 

72212 العيون  موالي رشيد العيون 

املغرب

عنوانه)ا)  حلمي  امينة  السيدة 

قط ع 16 ألوك ج رقم 3 زنقة الليلك 

الرب ط   12122 الرب ط  الر7 ض  حي 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 958/22.
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ADLANI CONSEIL

S.T.N. RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°26
، 90000، TANGER MAROC

S.T.N. RENT CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

مسن نة العم رة رقم 32 مح2 رقم 
39B الط أق االر�شي GH4 البقعة 
ط ر 2-39 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
126155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.T.N.  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

.RENT CAR
 : أإيج ز  الشركة  غرض 
 LOCATION DE VOITURES SANS

.CHAUFFEURS
حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
رقم  مح2   32 رقم  العم رة  مسن نة 
39B الط أق االر�شي GH4 البقعة ط 

ر 39-2 92222 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
الحفيظ  عبد  العشيري  السيد 
درهم   1.222 أقيمة  حصة   122  :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحفيظ  عبد  العشيري  السيد 
املن ر  تجزئة  مسن نة  حي  عنوانه)ا) 

قطعة 165 92222 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحفيظ  عبد  العشيري  السيد 
املن ر  تجزئة  مسن نة  حي  عنوانه)ا) 

قطعة 165 92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3149.
397I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

أس أم أن انفست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 28830، ,113
Mohammedia Maroc

بس بم بن انفست شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 33 تجزئة 

من ر الع لية املحمدية - 22822 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
32293

في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: بس بم  اإلقتر ء أمختصر تسميته  

بن انفست.
غرض الشركة أإيج ز : شراء وبيع 

واالستيراد  الجملة  وشبه  أ لجملة 
,حق ئب  األحذية  املالبس,  وتصدير 

اليد ,املجوهرات وإكسسوارات .
عنوان املقر االجتم عي : 33 تجزئة 
 22822  - املحمدية  الع لية  من ر 

املحمدية املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : ر7 ض  بسم ء  السيدة 
درهم   122.222 أقيمة  حصة 

للحصة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  ر7 ض  بسم ء  السيدة 
شقة   23 تجزئة اق مة أ رك الط أق 
املحمدية   22822 املحمدية   47

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ر7 ض  بسم ء  السيدة 
شقة   23 تجزئة اق مة أ رك الط أق 
املحمدية   22822 املحمدية   47

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ ملحمدية أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 681.
398I

FIDUGEC

DIAR MED LAHSSAINI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
DIAR MED LAHSSAINI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 222 ش رع 

عبد املومن الط أق االر�شي رقم 
5 الدار البير ء. - 22332 الدار 

البير ء. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIAR  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.MED LAHSSAINI

غرض الشركة أإيج ز : - االنع ش 

القوانين  عليه  تنص  كم   العق ري 

الج ري به  العم2.

الشراء،  االستغالل،  االدارة، 

البيع، الكراء لك2 املمتلك ت املنقولة 

و الث أتة.

العملي ت  ك2  ع مة  وبصفة 

الصن عية  او  امل لية  التج ر7ة، 

املنقولة و الث أتة التي تدخ2 في اط ر 

الهدف االجتم عي للشركة..

 222  : االجتم عي  املقر  عنوان 

االر�شي  الط أق  املومن  عبد  ش رع 
رقم 5 الدار البير ء. - 22332 الدار 

البير ء. املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد لحسيني عبد الخ لق : 252 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد لحسيني عبد الواحد : 252 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 125  : سميرة  لحسيني  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 125  : سه م  لحسيني  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة لحسيني هند : 125 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 125  : نعيمة  لحسيني  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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الخ لق  عبد  لحسيني  السيد 
عنوانه)ا) دوار حرث الغ أة دار أوعزة 

27223 الدار ااأير ء املغرب.
الواحد  عبد  لحسيني  السيد 
عنوانه)ا) دوار حرث الغ أة دار أوعزة 

27223 الدار ااأير ء املغرب.
السيدة لحسيني سميرة عنوانه)ا) 
زنقة عين اسردون عم رة 24 22222 

الدار ااأير ء املغرب.
السيدة لحسيني سه م عنوانه)ا) 
الدار   22222 تمديد  االلفة   162

ااأير ء املغرب.
عنوانه)ا)  هند  لحسيني  السيدة 
 27223 دوار حرث الغ أة دار أوعزة 

الدار ااأير ء املغرب.
السيدة لحسيني نعيمة عنوانه)ا) 
النواصر  عزوز  هوالد  ألخي ط  دوار 

27223 الدار ااأير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخ لق  عبد  لحسيني  السيد 
عنوانه)ا) دوار حرث الغ أة دار أوعزة 

27223 الدار ااأير ء املغرب
الواحد  عبد  لحسيني  السيد 
عنوانه)ا) دوار حرث الغ أة دار أوعزة 

27223 الدار ااأير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822187.
399I

FIDUGEC

GEO PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
GEO PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 46، ش رع 
الزرقطوني، الط أق الث ني، شقة 
رقم 6. - 22226 الدار البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GEO  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.PROMO

غرض الشركة أإيج ز : - االنع ش 

القوانين  عليه  تنص  كم   العق ري 

الج ري به  العم2.

الشراء،  االستغالل،  االدارة، 

لك2 املمتلك ت املنقولة  البيعن لكراء 

و الث أتة.

العملي ت  ك2  ع مة  وبصفة 

الصن عية  او  امل لية  التج ر7ة، 

املنقولة و الث أتة التي تدخ2 في اط ر 

الهدف االجتم عي للشركة..

عنوان املقر االجتم عي : 46، ش رع 

الزرقطوني، الط أق الث ني، شقة رقم 

6. - 22226 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : بحمد  العبدالوي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : ف طمة  فرلي  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد العبدالوي احمد عنوانه)ا) 

األلفة  ف تح  الح ج  تجزئة   184

22222 الدار البير ء املغرب.

السيدة فرلي ف طمة عنوانه)ا) 

عم رة   39 س  م   2 الشرف  تجزئة 

الدار   22222 األلفة   1 الشقة   4

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العبدالوي احمد عنوانه)ا) 

األلفة  ف تح  الح ج  تجزئة   184

22222 الدار البير ء املغرب

السيدة فرلي ف طمة عنوانه)ا) 

عم رة   39 س  م   2 الشرف  تجزئة 

الدار   22222 األلفة   1 الشقة   4

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822789.

422I

CAGEC

SOCIETE SMIREX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظ م األس �شي للشركة

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AMED 128

 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE SMIREX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: 425 ش رع 

اأن ت شفين الط أق 2 - 22322 

الدارالبير ء املغرب.

»مالءمة النظ م األس �شي للشركة»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.232699

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تقرر   2222 م رس   29 في  املؤرخ 

مالءمة النظ م األس �شي للشركة مع 

النظ م  تحديث  الق نون:  مقتري ت 

التعديالت  ذلك  في  أم   األس �شي 

الحي ة  خالل  حدثت  التي  املختلفة 

االجتم عية للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819323.

421I

sofoget

VERIPIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
VERIPIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي القنيطرة 

14 زنقة ه رون الرشيد مكتب 
18 إق مة بر7ج - 14222 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64877
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.VERIPIM
صي نة و   : غرض الشركة أإيج ز 

إصالح السي رات .
عنوان املقر االجتم عي : القنيطرة 
مكتب  الرشيد  ه رون  زنقة   14
القنيطرة   14222  - بر7ج  إق مة   18

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد الديبة حسن : 272 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
 632  : اوداود  السعدية  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد الديبة حسن : 272 أقيمة 

122 درهم.
 632  : اوداود  السعدية  السيدة 

أقيمة 122 درهم.



عدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222)الجريدة الرسمية   7514

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  حسن  الديبة  السيد 

القنيطرة ---- القنيطرة املغرب.

اوداود  السعدية  السيدة 

عنوانه)ا) سال ---- سال املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حسن  الديبة  السيد 

القنيطرة ---- القنيطرة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 26 بأر27 

2222 تحت رقم 92981.

422I

THE RIGHT POINT

MARINA MANIA
إعالن متعدد القرارات

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MARINA MANIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: 26 ش رع 

مرس السلط ن الط أق االول شقة 

3 - - الدارالبير ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.459221

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 فبراير   21 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

املسعودي  الحبيب  السيد  تفو7ت 

اص2  من  اجتم عية  حصة   252

و  فوود  جبم  شركة  لف ئدة   522

252 حصة اجتم عية من اص2 522 

لف ئدة السيدة محجوبة السب عي

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

استق لة املسيرالحبيب املسعودي

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

و  عرو  ر�شى  السيد  مسيرين  تعيين 

السيد رشيد أندارا

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 5: الذي ينص على م يلي: 

مس هم ت

أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

ربس امل ل

على  ينص  الذي   :14 رقم  أند 

م يلي: التسيير

على  ينص  الذي   :16 رقم  أند 

م يلي: التوقيع

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 32 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 11923.

423I

wimocab

رشيدة املوقف

عقد تسيير حر ألص2 تج ري )األشخ ص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألص2 تج ري

رشيدة املوقف

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

علي  بعطى السيد)ة)   2221 م ي   25

للبط قة الوطنية  )ة)  خوب أ  الح م2 

أ لسج2  املسج2   B725795 رقم 

التج ري 22 أ ملحكمة التج ر7ة أ لدار 

لألص2  الحر  التسيير  حق  البير ء 

التج ري الك ئن ب ش رع الحزام الكبير 

الدارالبير ء  الفرح  حي   123 رقم 

املغرب  الدارالبير ء   22552  -

للسيد)ة) رشيدة املوقف الح م2 )ة) 

للبط قة الوطنية رقم F621215 ملدة 

4 سنة تبتدئ من 21 غشت 2221 و 

تنتهي في 31 يوليوز 2225 مق أ2 مبلغ 

شهري 15.222 درهم.

424I

HI GEST SARL AU

MOHAKCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 13 حي الرج  ف هلل النخي2 

الشم لي ، 42262، مراكش املغرب
MOHAKCHI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

السكينة رقم 27 - 42122 
MARRAKECH املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MOHAKCHI
تجزئة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السكينة رقم 27.
 : االجتم عي  املقر  عنوان 
 42122  -  27 رقم  السكينة  تجزئة 

MARRAKECH املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : محمد  بقشيش  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد بقشيش محمد عنوانه)ا) 
 42122  27 رقم  السكينة  تجزئة 

مراكش املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بقشيش محمد عنوانه)ا) 

 42122  27 رقم  السكينة  تجزئة 

مراكش املغرب 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134593.

425I

ك رفور أزنس

صوندامين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ك رفور أزنس

ش رع محمد الخ مس زنقة مور7ت ني  

الط أق الت ني، 52222، ارفود 

املغرب

صوندامين شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي قصر اوالد 

الزهرة ع ص ز ارفود - 52222 ارفود 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

15833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

صوندامين.

غرض الشركة أإيج ز : حفر االأ ر

االستغالل املعدني

التصدير واالستيراد.

قصر   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 52222  - اوالد الزهرة ع ص ز ارفود 

ارفود املغرب.
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بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : االحمد  احمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  االحمد  احمد  السيد 

تنجداد  الجديدة  تغدو7ن  قصر 

الرشيدية 25622 الرشيدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  االحمد  احمد  السيد 

تنجداد  الجديدة  تغدو7ن  قصر 

الرشيدية 25622 الرشيدية املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 24 بأر27 

2222 تحت رقم 148.

426I

«VALDI»

«VALDI«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

«VALDI»

 N°1, immeuble Rachidia, Bd.

 Zerktouni, Sidi Bouzid, El Jadida

24000 ،، الجديدة املغرب

«VALDI» شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 1، 

عم رة الراشيدية، ش رع الزرقطوني، 

الجديدة - 24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

19273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.«VALDI»
 - : - مقهى.  غرض الشركة أإيج ز 

مطعم. - ممول حفالت..
 ،1 رقم   : املقر االجتم عي  عنوان 
عم رة الراشيدية، ش رع الزرقطوني، 

الجديدة - 24222 الجديدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : الجرزي  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  الجرزي  السيد سعيد 

الجديدة 24222 الجديدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الجرزي  السيد سعيد 

الجديدة 24222 الجديدة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
26 بأر27  االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 27692.

427I

HONGDE ALUMINUM

HONGDE ALUMINUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

HONGDE ALUMINUM
15 ش رع األأط ل شقة 4 بكدال ، 

12292، الرب ط املغرب
HONGDE ALUMINUM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 15 ش رع 
 C APIMO - األأط ل شقة 4 بكدال

12292 الرب ط املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
19293

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 22 فبراير 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 C بكدال   4 «15 ش رع األأط ل شقة 

املغرب»  الرب ط   APIMO - 12292

الصن عية أ رك ميد   26 »قطعة  إلى 

24222 الجديدة   - زد الجرف السفر 

املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

11 بأر27  االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 27729.

428I

شركة حدوتي للحس أ ت ش.م.م

محطة عبد النبي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة حدوتي للحس أ ت ش.م.م

ص.ب 688 أني بنص ر 62252 عم لة 

الن ظور ، 62252، أني انص ر املغرب

محطة عبد النبي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي اوالد 

عي�شى - 62252 أني انص ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 2

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: محطة  اإلقتر ء أمختصر تسميته  

عبد النبي.

محطة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

و  الوقود  أيع   - الخدم ت  تقديم 

الز7وت..

: حي اوالد  عنوان املقر االجتم عي 

عي�شى - 62252 أني انص ر املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 252  : النبي  عبد  الدراز  السيد 

حصة أقيمة 25.222 درهم للحصة .

252 حصة   : السيد الدراز محمد 

أقيمة 25.222 درهم للحصة .

252 حصة   : السيد الدراز هش م 

أقيمة 25.222 درهم للحصة .

252 حصة   : السيد الدراز ص أر 

أقيمة 25.222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الدراز عبد النبي عنوانه)ا) 

انص ر  أني   62252 عي�شى  اوالد  حي 

املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  الدراز  السيد 

انص ر  أني   62252 املومن  عبد  حي 

املغرب.

عنوانه)ا)  هش م  الدراز  السيد 

انص ر  أني   62252 عي�شى  اوالد  حي 

املغرب.

عنوانه)ا)  ص أر  الدراز  السيد 

انص ر  أني   62252 عي�شى  اوالد  حي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدراز عبد النبي عنوانه)ا) 

انص ر  أني   62252 عي�شى  اوالد  حي 

املغرب

السيد الدراز محمد عنوانه)ا) حي 

عبد املومن 62252 أني انص ر املغرب

السيد الدراز هش م عنوانه)ا) حي 

اوالد عي�شى 62252 أني انص ر املغرب

حي  السيد الدراز ص أر عنوانه)ا) 

اوالد عي�شى 62252 أني انص ر املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 568.

429I
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 MARTEAU GEANT

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

درب الشرف ء رقم 26 حي الجزولي ، 

42222، مراكش املغرب

 MARTEAU GEANT

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 

األر�شي بسول لال عويش رقم 27 - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

122971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 دجنبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة  الشركة  تسمية 

أمختصر  اإلقتر ء  عند 

 MARTEAU GEANT  : تسميته  

.CONSTRUCTION

غرض الشركة أإيج ز : * مق ول في 

 *  / مختلف بعم ل التشييد و البن ء 

بعم ل البن ي ت.

الط أق   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 -  27 األر�شي بسول لال عويش رقم 

42222 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ع دل أن ع أد : 422 حصة 

أقيمة 222 درهم للحصة .

السيدة ليلى عص مي : 122 حصة 

أقيمة 222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ع دل أن ع أد عنوانه)ا) 
فيجي  أ أتيس  جون  ش رع   123

44422 ر7زي فرنس .
عنوانه)ا)  عص مي  ليلى  السيدة 
ر7زي   44422 بثين   أيتر  ش رع   33

فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
فرطمي�شي  الدين  نور  السيد 
 269 رقم  س   2 املسيرة  عنوانه)ا) 

42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 133131.
412I

JAZ FACILITIES

ج ز ف سيليتيز

JAZ FACILITIES SARL AU 
إعالن متعدد القرارات

JAZ FACILITIES
 Avenue Mohamed Abdou N°
 11, Nador ، 62000، Nador

Maroc
 JAZ FACILITIES ج ز ف سيليتيز

SARL AU »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: حي املط ر 
أوعرورو الن ظور - 62222 الن ظور 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.19425

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2221 يونيو   21 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الجمع  مداوالت  اثر  على  م يلي: 
أت ر7خ  املنعقد  اإلستثن ئي  الع م 
شركة  شرك ء  قرر   01/06/2021
املسؤولية  ذات   JAZ FACILITIES
الحصص  أيع   : م يلي  املحدودة 
أرك ن  زكر7 ء  السيد  االجتم عية: 
للتعر7ف  الوطنية  للبط قة  الح م2 
مجموع  أ ع  قد   S  397432 رقم 
في  املتمثلة  االجتم عية  الحصص 

522 حصة اجتم عية لص لح السيد 
جواد أ دح الح م2 للبط قة الوطنية 
استق ل   .S  651136 رقم  للتعر7ف 
السيد زكر7 ء أرك ن من منصب املسير 
تم تغيير  بعد نق2 األسهم،  للشركة. 
الفصلين 6 و7 من الق نون األس �شي 
السيد  تعيين  كذلك  تم  و  للشركة 
جواد أ دح، مسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تغيير الشك2 الق نوني للشركة: م نتج 
عنه تغيير الشك2 الق نوني للشركة: 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة
املسؤولية  ذات  شركة  إلى   SARL
الواحد. الشر7ك  ذات  املحدودة 

 SARL AU
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
نق2  االجتم عي:  املقر  نق2  م يلي: 
املقر االجتم عي القديم الواقع أزنقة 
محمد عبدو رقم 11 الن ظور الى مك ن 
أوعرورو  املط ر  حي  بعنوان  جديد 

الن ظور.
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
الهدف  وإض فة  تغيير  م يلي: 
تعدي2 الهدف االجتم عي  االجتم عي: 
وتنظيم  »التواص2  للشركة  القديم 
العق ر7ة،  امللتقي ت،الوس طة 
وهو:»مكتب  أآخر جديد  التمو7ن»، 
وتنظيم  التواص2  الدراس ت، 
العق ر7ة».  الوس طة  امللتقي ت، 
جديد:  إجتم عي  هدف  إض فة 
»مق ول األشغ ل املتنوعة بو البن ء، 
التج رة».  والتصدير،  االستيراد 
تم  االجتم عي،  الهدف  تعدي2  وبعد 
تغيير الفص2 3 من الق نون األس �شي 

للشركة.
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
تعيين املسيرين على الشركة:  م يلي: 
من  وادارته   تسييره   يتم  الشركة 
طرف املسير املنفرد ملدة غير محددة 
وذلك من طرف: - السيد جواد أ دح 
للتعر7ف  الوطنية  للبط قة  الح م2 
تم تحديث الفص2   .S 651136 رقم 
للشركة.  األس �شي  الق نون  من   13
ملتزمة  الشركة  االمر ء:  مسطرة 
غير  ملدة  الوحيد  املسير  أإمر ء 

السيد جواد   -  : محدودة وهو ك لت لي 

الوطنية  للبط قة  الح م2  أ دح 

من اليوم   .651136S للتعر7ف رقم 

فص عدا، الشركة سوف تلتزم تحت 

وبعد  أ دح.  جواد  السيد  امر ء 

تعيين مسير جديد للشركة، تم تغيير 

األس �شي  الق نون  من   16 الفص2 

تحديث  الشرك ء  قرر  للشركة. 

القوانين األس سية للشركة أ عتم د 

ق نون بس �شي جديد للشركة.

على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 

م يلي: قرر الشرك ء تحديث القوانين 

ق نون  أ عتم د  للشركة  األس سية 

بس �شي جديد للشركة.

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

 122.222 في  الشركة  راسم ل  حدد 

حصة من   1222 الى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة.  درهم   122 فئة 

 122.222 السيد جواد أ دح  ك لت لي: 

درهم.

أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

 122.222 في  الشركة  راسم ل  حدد 

حصة من   1222 الى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة.  درهم   122 فئة 

 122.222 السيد جواد أ دح  ك لت لي: 

درهم.

على  ينص  الذي   :3 رقم  أند 

االجتم عي  الهدف  تعدي2  م يلي: 

وتنظيم  »التواص2  للشركة  القديم 

العق ر7ة،  امللتقي ت،الوس طة 

وهو:»مكتب  أآخر جديد  التمو7ن»، 

وتنظيم  التواص2  الدراس ت، 

العق ر7ة».  الوس طة  امللتقي ت، 

جديد:  إجتم عي  هدف  إض فة 

»مق ول األشغ ل املتنوعة بو البن ء، 

التج رة».  والتصدير،  االستيراد 

تم  االجت عي،  الهدف  تعدي2  وبعد 

تغيير الفص2 3 من الق نون األس �شي 

للشركة.
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على  ينص  الذي   :13 رقم  أند 

الشركة يتم تسييره  وادارته   م يلي: 

غير  ملدة  املنفرد  املسير  طرف  من 

السيد  طرف:  من  وذلك  محددة 

جواد أ دح الح م2 للبط قة الوطنية 

.S 651136 للتعر7ف رقم

على  ينص  الذي   :16 رقم  أند 

م يلي: الشركة ملتزمة أإمر ء املسير 

الوحيد ملدة غير محدودة وهو ك لت لي 

: - السيد جواد أ دح الح م2 للبط قة 

 .S  651136 رقم  للتعر7ف  الوطنية 

الشركة سوف  اليوم فص عدا،  من 

تلتزم تحت امر ء السيد جواد أ دح. 

للشركة،  جديد  مسير  تعيين  وبعد 

الق نون  من   16 الفص2  تغيير  تم 

الشرك ء  قرر  للشركة.  األس �شي 

القوانين األس سية للشركة  تحديث 

جديد  بس �شي  ق نون  أ عتم د 

للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 559.

411I

ouatik auditing

ARGARY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

قف2 التصفية

ouatik auditing

 RUE ENNAHASS 142

 ENNAHOUI MAARIF ، 20370،

casablanca maroc

ARGARY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : رقم 34 

زهرة األم2 2 زواغة - 32212 ف س 

املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.62625

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 27 م رس  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   ARGARY
محدودة ذات الشر7ك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
34 زهرة األم2  مقره  اإلجتم عي رقم 
2 زواغة - 32212 ف س املغرب نتيجة 
لح2 الشركة قب2 األج2 و تصفيته  

اأتداء من ت ر7خ 21/02/2022.
و عين:

السيد)ة) مر7م ركراكي و عنوانه)ا) 
رقم 48 محمد عز7ز الحب بي حي ط رق 
)ة)  ف س املغرب كمصفي   32212  1

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 34 وفي رقم   2222 م رس   27 أت ر7خ 
ف س   32212  - زواغة   2 زهرة األم2 

املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1737/022.
412I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE EMTSUD
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
72222، العيون املغرب

STE EMTSUD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: حي 
القدس تجزئة الوف ق ألوك د رقم 

678 مكرر - - العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.41267

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 بأر27   28 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
محدودة  الشك2:شركة  م يلي: 
 STE EMTSUD :املسؤولية. التسمية
هو  الشركة  من  :الغرض  املوضوع 
عنه   ني أة  الت لية  أ لعملي ت  القي م 

وب لني أة عن بطراف ت لية في املغرب 
الخ صة  البن ء  اشغ ل   : الخ رج  بو 
الع مة  االشغ ل  انج ز  أ الق م ت 
الصحي  الترصيص  واشغ ل  الع مة 
وبشك2 ع م جميع املع مالت التج ر7ة 
امل لية  واألوراق  وامل لية  والصن عية 
بو  املرتبطة بشك2 مب شر  والعق ر7ة 
غير مب شر أ ألشي ء املذكورة بعاله بو 
من املرجح بن تكون لص لح تحقيق 

التنمية وتطو7ر الشركة.
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  أند 
املقر  م يلي:  على  ينص  الذي  م يلي: 
حي القدس تجزئة  الرئي�شي للشركة: 
مكرر   678 رقم  د  ألوك  الوف ق 
للشركة:هي  املحددة  املدة  العيون 
99 سنة )تسعة وتسعون سنة). ربس 
مبلغ  في  الشركة  ربسم ل  امل ل:حدد 
على  مجزب  درهم،   6.222.222.22
درهم   122 فئة  من  حصة   62222
للحصة الواحدة. مقسم على : السيد 
الس ت  حصة   32222: نزار  عقبة 
محمد :32222 حصة إدارة الشركة: 
غير محددة من  ملدة  الشركة  تسيير 
من  االجتم عية:  السنة  نزار  عقبة 

ف تح ين ير إلى 31 دجنبر.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 952.
413I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE AFA CORPORATION
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
72222، العيون املغرب

STE AFA CORPORATION »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر7ك الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: رقم 118 

مكرر الحي الصن عي - - العيون 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.41129

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   11 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 21: الذي ينص على م يلي: 

املسؤولية.  محدودة  الشك2:شركة 

 STE ذات الشر7ك الوحيد التسمية: 

املوضوع   AFA CORPORATION

القي م  هو  الشركة  من  :الغرض 

أ لعملي ت الت لية ني أة عنه  وب لني أة 

عن بطراف ت لية في املغرب بو الخ رج 

: االستيراد والتصدير التج رة الع مة 

تجهيزات املك تب وبشك2 ع م جميع 

والصن عية  التج ر7ة  املع مالت 

والعق ر7ة  امل لية  واألوراق  وامل لية 

املرتبطة بشك2 مب شر بو غير مب شر 

أ ألشي ء املذكورة بعاله بو من املرجح 

التنمية  تحقيق  لص لح  تكون  بن 

الرئي�شي  املقر  الشركة.  وتطو7ر 

الحي  مكرر   118 رقم  للشركة: 

الصن عي العيون 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  أند 

 99 املدة املحددة للشركة:هي  م يلي: 

ربس  سنة).  وتسعون  )تسعة  سنة 

مبلغ  في  الشركة  ربسم ل  امل ل:حدد 

 1222 على  مجزب  درهم،   122222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

: السيد محمد  الواحدة. مقسم على 

إدارة  حصة   1222: حم د  ف ض2 

غير  ملدة  الشركة  تسيير  الشركة: 

حم د  ف ض2  محمد  من  محددة 

السنة االجتم عية: من ف تح ين ير إلى 

31 دجنبر

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 984.

414I
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fimacoc

STE T.D INNOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc
STE T.D INNOVATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 رقم 
16 زنقة 5 مكرر ألوك 3 سيدي 

أودهر املرجة ف س - 32222 ف س 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
72225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.T.D INNOVATION
األشغ ل   : غرض الشركة أإيج ز 
املع مالت  جميع  والع مة،  املختلفة 

التج ر7ة.
مح2   : االجتم عي  املقر  عنوان 
رقم 16 زنقة 5 مكرر ألوك 3 سيدي 
ف س   32222  - ف س  املرجة  أودهر 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : س مي  األمين  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  س مي  األمين  السيد 
طير حي به2 ف س   9 رقم   252 زنقة 
ف س   32222 ف س  ق دوس  عين 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  س مي  األمين  السيد 
طير حي به2 ف س   9 رقم   252 زنقة 
ف س   32222 ف س  ق دوس  عين 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم -.

415I

STE BABOUZID

CHIKIZIL DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
CHIKIZIL DESIGN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الوحدة مجموعة G رقم 889 - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
41133

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.CHIKIZIL DESIGN

تصميم   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الديكور و الطب عة.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 -  889 رقم   G مجموعة  الوحدة 

72222 العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

منينو  الزهراء  ف طمة  السيدة 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .

 : منينو  الزهراء  ف طمة  السيدة 

1222 أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

منينو  الزهراء  ف طمة  السيدة 
العيون   72222 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

منينو  الزهراء  ف طمة  السيد 
العيون   72222 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 999.

416I

STE BABOUZID

G H M I L EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE MEKKA 1er ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

G H M I L EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مدينة 

الوحدة ألوك B رقم 92 - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

41221

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 G H M :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.I L EXPRESS

نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع .

مدينة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 72222  -  92 رقم   B ألوك  الوحدة 

العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : لفر7د  دين  عز  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : لفر7د  دين  عز  السيد 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  لفر7د  دين  عز  السيد 

العيون 72222 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لفر7د  دين  عز  السيد 

العيون 72222 العيون املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 929.

417I
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STE BABOUZID

GALLERY DE LUXE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
GALLERY DE LUXE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي مدينة 

الوحدة ألوك E رقم 523 - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
41111

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.GALLERY DE LUXE
تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

ع مة.
مدينة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 72222  -  523 رقم   E الوحدة ألوك 

العيون املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : اوعز7ز  ايم ن  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد محمد ملغ ري : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : اوعز7ز  ايم ن  السيدة 

أقيمة 122 درهم.
السيد محمد ملغ ري : 522 أقيمة 

122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  اوعز7ز  ايم ن  السيدة 

العيون 72222 العيون املغرب.

عنوانه)ا)  ملغ ري  محمد  السيد 

العيون 72222 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اوعز7ز  ايم ن  السيدة 

العيون 72222 العيون املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 985.

418I

TAWAF ABDALLAH

 SOCIETE PROMOTION

IMMOBILIERE MENNANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

TAWAF ABDALLAH

 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE PROMOTION

 IMMOBILIERE MENNANI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  االجتم عي 79 ش رع 

أئر بنزران املع ر7ف - 22332 

الدارالبير ء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

527219

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تم تغيير   2222 بأر27   24 املؤرخ في 

 SOCIETE« من  الشركة  تسمية 

 PROMOTION IMMOBILIERE

 «MEN ESTATES« إلى «MENNANI

.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821222.

419I

LEADER FINANCE

 DOMICILE YOUR
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 DOMICILE YOUR COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 612 
الط أق األول شقة رقم 1 تجزئة 

املس ر طر7ق آسفي مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
121825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 دجنبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DOMICILE YOUR COMPANY
غرض الشركة أإيج ز : التوطين.

 612  : االجتم عي  املقر  عنوان 
تجزئة   1 رقم  شقة  األول  الط أق 
املس ر طر7ق آسفي مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيد صالح أوخر7ص 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد صالح أوخر7ص عنوانه)ا) 
املسيرة 1 د اكصور بسني 1 رقم 132 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صالح أوخر7ص عنوانه)ا) 
املسيرة 1 د اكصور بسني 1 رقم 132 

مراكش 42222 مراكش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   13 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 131752.

422I

STE FURAMIC SARL

 STE DRAFT CLEAN SARL
A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاو7ة ش رع الفتواكي واأن الخطيب 

عم رة مخت ري الط أق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب

 STE DRAFT CLEAN SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 67 تجزئة 

أنعمر ومن معه ظهر ملحلة - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

39227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DRAFT CLEAN SARL A/U
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مق ول   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السكنية  لتنظيف واجه ت املحالت 

مق ول لزراعة بو صي نة املنتزه ت   /

ذلك.  إلى  وم   والطرق  والحدائق 

مق ول ألعم ل بو إنش ءات مختلفة.

عنوان املقر االجتم عي : 67 تجزئة 

 62222  - أنعمر ومن معه ظهر ملحلة 

وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : محمد  علوان  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  محمد  علوان  السيد 

 87 رقم  أنعمر  تجزئة  ملحلة  ظهر 

62222 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  علوان  السيد 

 87 رقم  أنعمر  تجزئة  ملحلة  ظهر 

62222 وجدة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   21 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 314.

421I

STE FURAMIC SARL

STE TOTORII TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL

زاو7ة ش رع الفتواكي واأن الخطيب 

عم رة مخت ري الط أق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب

 STE TOTORII TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي النور 

اق مة املدينة زنقة االستق مة رقم 

14 - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

39159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. TOTORII TRANS SARL

نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع للغير الغير مصحوبة .

عنوان املقر االجتم عي : حي النور 

اق مة املدينة زنقة االستق مة رقم 14 

- 62222 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   622  : مو�شى  عال  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   422  : محمد  عال  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  عنوانه)ا)  مو�شى  عال  السيد 

النور اق مة املدينة زنقة االستق مة 
رقم 14 62222 وجدة املغرب.

حي  عنوانه)ا)  محمد  عال  السيد 

النور اق مة املدينة زنقة االستق مة 
رقم 14 62222 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  مو�شى  عال  السيد 

النور اق مة املدينة زنقة االستق مة 
رقم 14 62222 وجدة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 466.

422I

NA CONSEIL

FORSIX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
FORSIX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي طر7ق 
ت ركة اق مة خ لد رقم 12 ش رع 4 د 
م م الط أق الث ني مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
116845

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 يوليوز   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.FORSIX
االنع ش   : غرض الشركة أإيج ز 

العق ري .
طر7ق   : االجتم عي  املقر  عنوان 
4 د  12 ش رع  ت ركة اق مة خ لد رقم 
 42222  - م م الط أق الث ني مراكش 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : اأراهيم  رشدي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : اأراهيم  رشدي  السيد 

أقيمة 122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اأراهيم عنوانه)ا)  السيد رشدي 

تجزئة الوازيس رقم 57 ت ركة مراكش 

42222 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اأراهيم عنوانه)ا)  السيد رشدي 

تجزئة الوازيس رقم 57 ت ركة مراكش 

42222 مراكش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 التج ر7ة أمراكش أت ر7خ 

2221 تحت رقم 125888.

423I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE YARA

AGRICULTURE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

FIDUCIAIRE MALIKI

ش رع املسجد رقم 22 الط أق االول 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

52222، الرشيدية املغرب

 SOCIETE YARA AGRICULTURE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي القصر 

البراني مدغرة الرشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب.

رفع ربسم ل الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.11127

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2222 نونبر   29 في  املؤرخ 

قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 

من  بي  درهم»   27.522.222»

«122.222 درهم» إلى »27.622.222 

تقديم حصص   : عن طر7ق  درهم» 

نقدية بو عينية.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم 186/2022.

424I
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comptacontrole

 MEDPIP DISTRIBUTION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

comptacontrole

2 زاو7ة ش رع ف س و زنقة واد الدهب 

اق مة صف ء 1 الط أق االول رقم 1 ، 

93222، طنجة املغرب

 MEDPIP DISTRIBUTION SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 4 اعز7ب 

اأقيو, تجزئة 2652, مغوغة كبيرة - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

125579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 MEDPIP DISTRIBUTION SARL

.AU

توزيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املشروب ت أدون كحول.

4 اعز7ب   : عنوان املقر االجتم عي 

 - مغوغة كبيرة   ,2652 تجزئة  اأقيو, 

92222 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : كر7كس  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد كر7كس عنوانه)ا) 

طنجة   92222 اأقيو  اعز7ب  حي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد كر7كس عنوانه)ا) 

طنجة   92222 اأقيو  اعز7ب  حي 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   16 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2511.

425I

THE POST MAN

THE POST MAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE POST MAN

 QUARTIER AFLANTALATE

 RUE 09 N°18 IMINTANOUTE

 ، 40000، IMINTANOUTE

MAROC

THE POST MAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

بفالنتالت زنقة 9 أالدية إمنت نوت - 

42222 إمنت نوت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

2277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. POST MAN

نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع وتوزيع اإلرس لي ت.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 - أالدية إمنت نوت   9 بفالنتالت زنقة 

42222 إمنت نوت املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد أوسعيد حمزة : 34 حصة 

أقيمة 522 درهم للحصة .

 33  : ع دل  أوخش ون  السيد 

حصة أقيمة 522 درهم للحصة .

33 حصة   : السيد أمحي2 محمد 

أقيمة 522 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  حمزة  أوسعيد  السيد 

س  عم رة  الغرب  عملية   2 املسيرة 

مراكش   42222 مراكش   11 رقم   2

املغرب.

السيد أوخش ون ع دل عنوانه)ا) 

إمنت نوت  التحت نية  القصبة  حي 

42222 إمنت نوت املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  أمحي2  السيد 

الحي اإلداري تجزئة القدس امنت نوت 

42222 إمنت نوت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حمزة  أوسعيد  السيد 

س  عم رة  الغرب  عملية   2 املسيرة 

مراكش   42222 مراكش   11 رقم   2

املغرب

السيد أوخش ون ع دل عنوانه)ا) 

إمنت نوت  التحت نية  القصبة  حي 

42222 إمنت نوت املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ منت نوت أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم 65/2022.

426I

STE AYA BOIS SARL AU

STE AYA BOIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

STE AYA BOIS SARL AU
 KM5, ROUTE DE SAFI, HARBIL,

 MARRAKECH ، 40300،
Marrakech MAROC

STE AYA BOIS SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 52 سيدي 

غ نم الحي الصن عي مراكش - 
42112 مراكش املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.16911
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 19 فبراير 2221 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
الصن عي  الحي  غ نم  سيدي   52»
مراكش - 42112 مراكش املغرب» إلى 
»كلم 5 طر7ق اسفي حربي2 مراكش - 

42322 مراكش املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134722.

427I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

EL KHARROUBI TABBAI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

EL KHARROUBI TABBAI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 69 زنقة 
املع دنة - 2552 وادي زم املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

1267
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أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2222 م رس   16 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

التب عي الحسين كمسير آخر
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 االأتدائية أوادي زم أت ر7خ 

2222 تحت رقم 31.
428I

STE FURAMIC SARL

 STE CENTRE SAFAE AZZAZI
 DE KINESITHERAPIE ET
 PHYSIOTHERAPIE SARL

A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاو7ة ش رع الفتواكي واأن الخطيب 
عم رة مخت ري الط أق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب
 STE CENTRE SAFAE AZZAZI

 DE KINESITHERAPIE ET
 PHYSIOTHERAPIE SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 63 زنقة 
أرك ن الط أق االول شقة رقم 1 - 

62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
39127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 STE CENTRE SAFAE AZZAZI
 DE KINESITHERAPIE ET

. PHYSIOTHERAPIE SARL A/U

املع لجة   : غرض الشركة أإيج ز 

الحركية والعالج الطبيعي.

زنقة   63  : عنوان املقر االجتم عي 

 -  1 رقم  شقة  االول  الط أق  أرك ن 

62222 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : صف ء  عزازي  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  صف ء  عزازي  السيدة 

 63312 املسيرة  حي  الفتح  زنقة   23

أرك ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صف ء  عزازي  السيدة 

 63312 املسيرة  حي  الفتح  زنقة   23

أرك ن املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   25 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 433.

429I

STE FURAMIC SARL

 STE SEVRAN ELECTRO

SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL

زاو7ة ش رع الفتواكي واأن الخطيب 

عم رة مخت ري الط أق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب

 STE SEVRAN ELECTRO SARL

A/U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة 

لعلج زنقة أني مر7ن الط أق 2 شقة 

رقم 15 - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

39179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. SEVRAN ELECTRO SARL A/U

أيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البرمجي ت وبرامج الكمبيوتر.

أيع معدات الكمبيوتر

االستيراد والتصدير .

عم رة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

شقة   2 لعلج زنقة أني مر7ن الط أق 

رقم 15 - 62222 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد وعلي زكر7 ء : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد وعلي زكر7 ء عنوانه)ا) ظهر 

ملحلة تجزئة انك د الزنقة س 26 رقم 

19 62222 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وعلي زكر7 ء عنوانه)ا) ظهر 

ملحلة تجزئة انك د الزنقة س 26 رقم 

19 62222 وجدة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 487.

432I

STE FURAMIC SARL

 STE MEUBLE ET CUISINE
D›OUJDA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

STE FURAMIC SARL
زاو7ة ش رع الفتواكي واأن الخطيب 
عم رة مخت ري الط أق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب
 STE MEUBLE ET CUISINE
D›OUJDA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 49 زنقة 

الفرس ن J¨تجزئة سلط ني حي 
الز7تون - 62222 وجدة املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.27337

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2222 تم تحو27  13 بأر27  املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
«49 زنقة الفرس ن J¨تجزئة سلط ني 
62222 وجدة املغرب»   - حي الز7تون 
إلى »حي القدس تجزئة 111 مح2 رقم 
وجدة   62222  - السفلي  الط أق   1

املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 422.

431I

STE FURAMIC SARL

 STE HAGEN TRANS SARL
A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

ح2 شركة

STE FURAMIC SARL
زاو7ة ش رع الفتواكي واأن الخطيب 
عم رة مخت ري الط أق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، وجدة املغرب
 STE HAGEN TRANS SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشر7ك الوحيد
)في طور التصفية)
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وعنوان مقره  اإلجتم عي طر7ق ت زة 
حي النسيم زنقة الهدوء رقم 3 - 

62222 وجدة املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.36823

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر   2222 م رس   17 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 STE HAGEN ذات الشر7ك الوحيد 
مبلغ ربسم له    TRANS SARL A/U
مقره   وعنوان  درهم   122.222
اإلجتم عي طر7ق ت زة حي النسيم زنقة 
الهدوء رقم 3 - 62222 وجدة املغرب 
كثرة املن فسة قلة املوارد   : نتيجة ل 
امل لية عدم القدرة على اقتن ء وس ئ2 

النق2 ....
طر7ق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ت زة حي النسيم زنقة الهدوء رقم 3 - 

62222 وجدة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد م لكي و عنوانه)ا) 
حي املن ر تجزئة الع ق2 زنقة ب 35 رقم 
كمصفي  املغرب  وجدة   62222  21

)ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1212.
432I

TAX MOROCCO CONSULTING

 GS AL MASSAR
ATTARBAOUI PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

 GS AL MASSAR ATTARBAOUI
PRIVE

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

ن يت رقم 82 الط أق االول الشقة 3 
الدروة أرشيد الدروة أرشيد 26222 

الدروة أرشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

16493
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GS AL :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.MASSAR ATTARBAOUI PRIVE
: - حر نة  غرض الشركة أإيج ز 

ور7 ض بطف ل.
واإلعدادي  االأتدائي  التعليم 

والث نوي ،
والبحث  والتدر7ب  التعليم 

والتطو7ر.
بي مع ملة تج ر7ة بو صن عية بو 
م لية بو منقولة بو غير منقولة تتعلق 
بغرض  مب شر  غير  بو  مب شر  بشك2 
توسع  تسهي2  بو من شأنه   الشركة 

الشركة وتطو7ره ..
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
ن يت رقم 82 الط أق االول الشقة 3 
الدروة أرشيد الدروة أرشيد 26222 

الدروة أرشيد املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبدان محمد : 582 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
الكر7م  عبد  الت لية  أن  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   222  :

للحصة.
السيد اسع دة عبد الرحيم : 222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  محمد  عبدان  السيد 
سب يس  زنقة  كوميز  ممر   48 رقم 
22212 الدار البير ء  الدار البير ء 

املغرب.
الكر7م  عبد  الت لية  أن  السيد 
األم2  حي  بحد  ممر   51 عنوانه)ا) 

أرشيد 26122 أرشيد املغرب.
الرحيم  عبد  اسع دة  السيد 
درب الفقراء   36 زنقة   12 عنوانه)ا) 
22272 الدار البير ء  الدار البير ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  عبدان  السيد 
سب يس  زنقة  كوميز  ممر   48 رقم 
22212 الدار البير ء  الدار البير ء 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أبرشيد  االأتدائية 

2222 تحت رقم 372.

433I

محمد معطى هللا

FITANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

محمد معطى هللا
 RUE DE FES ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنجة املغرب
FITANGER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 77 ش رع 
ف س الط أق الس بع رقم 19طنجة - 

92222 طنجة املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.97719

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 22 فبراير 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
«77 ش رع ف س الط أق الس بع رقم 
املغرب»  طنجة   92222  - 19طنجة 
إلى »شقة أإق مة إيمیلی  ش رع ش لة 
 - طنجة   36 رقم  الرابع  الط أق 

92222 طنجة املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3241.

434I

محمد معطى هللا

FITANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

محمد معطى هللا

 RUE DE FES ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنجة املغرب

FITANGER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي شقة 

أإق مة إيمیلی  ش رع ش لة الط أق 

الرابع رقم 36طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.97719

الع م  الجمع  أمقت�شى 

فبراير   22 في  املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة  ربسم ل  رفع  تم   2222

درهم»   400.000,00« قدره  أمبلغ 

إلى  درهم»   100.000,00« من  بي 

 : طر7ق  عن  درهم»   500.000,00»

تقديم حصص نقدية بو عينية.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3241.

435I

AMATRUST

DHAZE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

AMATRUST

 BD DE PARIS 5 EME,14

 ÉTAGE N°5 CASA، 1000،

CASABLANCA MAROC

DHAZE MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
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 2Allée وعنوان مقره  اإلجتم عي
 Des Figuiers Ain Sebaa

Casablanca - . الدار البير ء 
املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.266599
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 ين ير   11 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ربسم له   مبلغ   DHAZE MAROC
مقره   وعنوان  درهم   122.222
 2Allée Des Figuiers Ain اإلجتم عي
Sebaa Casablanca - . الدار البير ء 

املغرب نتيجة ل : قرار املسيرين.
ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 2Allée Des Figuiers Ain Sebaa
البير ء  الدار   .  -  Casablanca

املغرب. 
و عين:

 François Xavier السيد)ة) 
 19A, Rue و عنوانه)ا)   DEVILDER
 .  Forzeau, B 7520, Templeuve

ألجيك  ألجيك  كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822113.

436I

Cabinet Smara Consulting

 STATION SERVICES ELGAYZ
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي موالي رشيد ش رع الزرقطوني 
رقم 38 مكرر السم رة السم رة، 

72222، السم رة املغرب
 STATION SERVICES ELGAYZ

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 

 LOTISSEMENT SALAM

GROUPE 02, BLOC A, N°23 ES-

SEMARA السم رة 72222 السم رة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

2683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 STATION SERVICES ELGAYZ

.SARL

تخز7ن   : أإيج ز  الشركة  غرض 

والبنزين  الديزل  الوقود:  وتوزيع 

والغ ز واملنتج ت النفطية ، أيع قطع 

الغسي2  خدم ت   ، السي رات  غي ر 

الخدم ت   ، والتفريغ  والتشحيم 

الفن دق   ، الع مة  امليك نيكية 

واملط عم  املعجن ت  خدم ت   ،

الب طن  من  التع قد   ، والك فتيري  

الع م ، التج رة الع مة..

 : االجتم عي  املقر  عنوان 

 LOTISSEMENT SALAM

GROUPE 02, BLOC A, N°23 ES-

السم رة   72222 السم رة   SEMARA

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

شر7ف  الس لك  موالي  السيد 

محمد  ولد  الخلي2  ش رع  عنوانه)ا) 
السم رة   72222 السم رة   53 رقم 

املغرب.

سيدي  محمد  سيدي  السيد 

 96 زنقة وليلي رقم  الع لم عنوانه)ا) 

 72222 العيون   21 حي خط الرملة 

السم رة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ع لمي  الص لح  السيد 

حي موالي   38 ش رع الزرقطوني رقم 

السم رة   72222 السم رة  رشيد 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 االأتدائية أ لسم رة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 85/2022.

437I

FIDUBAC SARL

CAFE CHEZ BABA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIDUBAC SARL

162مكرر ش رع يوسف اأن ت شفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الن ضور

62000، nador maroc

CAFE CHEZ BABA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  االجتم عي حي املط ر 

الن ظور الجديد الن ظور - 62222 

الن ظور املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

14447

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   2222 فبراير   14 املؤرخ في 

 CAFE CHEZ« من  الشركة  تسمية 

 THE HAPPY« إلى   «BABA SARL

. «LOUNGE

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 21 م رس 

2222 تحت رقم 344.

438I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

CLINIQUE SAIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 Boulevard ALLAL BEN
 ABDELLAH N° 104, RDCE LE
 ،PARIS 4EME étage ، 60000

MAROC وجدة
CLINIQUE SAIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  االجتم عي 56 ش رع 
أئر بنزران حي عب س ملس عدي - 

52222 مكن س املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
44225

الع م  الجمع  أمقت�شى 
ين ير   19 في  املؤرخ  اإلستثن ئي 
تم تغيير تسمية الشركة من   2222
 CLINIQUE« إلى «CLINIQUE SAIS»

. «INTERNATIONALE SAISS
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   32 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1252.

439I

NAC CONSEIL

STE CAPPUCCINO DE FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE
 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
STE CAPPUCCINO DE FES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 

أ لط أق االر�شي رقم 1 و2 تجزئة 
ه جر عين اعمير طر7ق ا موزار ف  س 

- 32222 ف  س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



7525 الجريدة الرسميةعدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222) 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

71489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. CAPPUCCINO DE FES

مقهى-   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مطعم.

مح2   : االجتم عي  املقر  عنوان 

تجزئة  و2   1 رقم  االر�شي  أ لط أق 

ه جر عين اعمير طر7ق ا موزار ف  س 

- 32222 ف  س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : رشيد  الصنه جي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : دون س  صور7ة  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الصنه جي رشيد عنوانه)ا) 

تجزئة 12االن قة طر7ق ايموزار ف س 

32222 ف س املغرب .

السيدة صور7ة دون س عنوانه)ا) 

تجزئة 12االن قة طر7ق ايموزار ف س 

32222 ف س املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

كي  الذ  ي سين  محمد  السيد 
 2 ب تجزئة ز7نب   37 رقم  عنوانه)ا) 

الط أق 1 املرجة واد ف س 32222 ف  

س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 955.

442I

GRADISMA

GRADISMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRADISMA
 CENTRE N REA RDC 183 AV
 PRINCE HERITIER LOCAL N

 13 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

GRADISMA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 CENTRE وعنوان مقره  اإلجتم عي
 N REA 183 AV PRINCE

 HERITIER LOCAL N 13 TANGER
 - gradismasarl@gmail.com

tanger maroc
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126243
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.GRADISMA
 : أإيج ز  الشركة  غرض 
 COMMERCE EN GROS NON

.SPECIALISE
 : االجتم عي  املقر  عنوان 
 CENTRE N REA 183 AV PRINCE
 HERITIER LOCAL N 13 TANGER
 - gradismasarl@gmail.com

.tanger maroc
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 CHEBA AHMED : 500 السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 EL HADI BIBILLOU السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   : 500

للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 CHEBA AHMED السيد 
 RUE IBN HAZEM عنوانه)ا) 
 N2 TANGER 92222 TANGER

.MAROC
 EL HADI BIBILLOU السيد 
 AV HASSAN 1ER N عنوانه)ا) 
 82 TANGER 92222 TANGER

.MAROC
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 CHEBA AHMED السيد 
 RUE IBN HAZEM عنوانه)ا) 
 N2 TANGER 92222 TANGER

MAROC
 EL HADI BIBILLOU السيد 
 AV HASSAN 1ER N عنوانه)ا) 
 82 TANGER 92222 TANGER

MAROC
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252729.
441I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

GREEN COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 Boulevard ALLAL BEN
 ABDELLAH N° 104, RDCE LE
 ،PARIS 4EME étage ، 60000

MAROC وجدة
GREEN COMPANY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي طر7ق عين 

الشقف تجزئة ر7 ض الي سمين 
ش رع أني مك دة رقم 5 شقة رقم 8 - 

32222 ف س املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.37393

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحو27   2222 ين ير   19 املؤرخ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

ر7 ض  تجزئة  الشقف  عين  »طر7ق 

 5 رقم  مك دة  أني  ش رع  الي سمين 

- 32222 ف س املغرب»   8 شقة رقم 

واد  تغ ة  جب2  السيخ  دوار   42« إلى 

ف س - 32222 ف س املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   31 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1757.

442I

FOUZMEDIA

RSAM SACHETS
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

RSAM SACHETS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: الرقم 

284 ألوك س اوالد توجيه - - 

القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.55717

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2221 21 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 RSAM من  الشركة  تسمية  م يلي: 

 GRS INDUSTRI الى   SACHETS

رقم  السلبية  الشه دة  حسب 

أت ر7خ  واملسلمة   2497778

 17/03/2022

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشك2 الق نوني للشركة يحذف 

هدف انت ج وتوزيع العلب الورقية, 

هدف  واض فة  واالستيراد  التصدير 

مق ول في االشغ ل املختلفة واشغ ل 

البن ء والتج رة .
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وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  أند 
 RSAM من  الشركة  تسمية  م يلي: 
 GRS INDUSTRI الى   SACHETS
رقم  السلبية  الشه دة  حسب 
أت ر7خ  واملسلمة   2497778

 17/03/2022
أند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تغيير الشك2 الق نوني للشركة يحذف 
هدف انت ج وتوزيع العلب الورقية, 
هدف  واض فة  واالستيراد  التصدير 
مق ول في االشغ ل املختلفة واشغ ل 

البن ء والتج رة 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 28 م رس 

2222 تحت رقم 82872.

443I

FOUZMEDIA

ULTRA SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ULTRA SAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 59 اق مة 

موالي عبدالعز7ز ش رع موالي 
عبدالعز7ز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64941
في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ULTRA :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.SAKANE

اإلنع ش   : غرض الشركة أإيج ز 
العق ري.

 59  : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع  عبدالعز7ز  موالي  اق مة 
 14222  -  4 موالي عبدالعز7ز الرقم 

القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد سعيد أوشلغم عنوانه)ا) 
اعم ل  أرن مج  توسيع  منتزه  تجزئة 
الرامي  أىر   23 رقم  االجتم عية 

الشرقية 14222 القنيطرة املغرب.
السيد ي سين حدا عنوانه)ا) دوار 
الن ظور   --- اوالد أن حلي ترطوطين 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد أوشلغم عنوانه)ا) 
اعم ل  أرن مج  توسيع  منتزه  تجزئة 
الرامي  أىر   23 رقم  االجتم عية 

الشرقية 14222 القنيطرة املغرب
السيد ي سين حدا عنوانه)ا) دوار 
الن ظور   --- اوالد أن حلي ترطوطين 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 13 بأر27 

2222 تحت رقم -.
444I

COMPTAFFAIRES

S.E.MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

S.E.MEDIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مك زة 
اق مة رقية 2 الط أق السفلي عم رة 
ت 9-2 - 28822 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
32227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.S.E.MEDIA
غرض الشركة أإيج ز : * مق ول في 

اكسسوارات اله تف.
* مق ول في مختلف اعم ل البن ء..
مك زة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الط أق السفلي عم رة   2 اق مة رقية 

ت 2-9 - 28822 املحمدية املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد حمر شقيف امين : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
امين  شقيف  حمر  السيد 
عنوانه)ا) ش رع الر7 ض اق مة ر7 ض 
الهدى الط أق الخ مس ا 1 عم رة س 

اش 12 28822 املحمدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
امين  شقيف  حمر  السيد 
عنوانه)ا) ش رع الر7 ض اق مة ر7 ض 
الهدى الط أق الخ مس ا 1 عم رة س 

اش 12 28822 املحمدية املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ ملحمدية أت ر7خ 32 م رس 

2222 تحت رقم 614.
445I

EXPROX SARL AU

PROCUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
ش رع املغرب العربي عم رة الزبيري 

الط أق الث ني عين حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 28632، 

املحمدية املغرب

PROCUT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

املغرب العربي عم رة الزبيري الط أق 

الث ني عين حرودة الرقم البريدي 98 

- 28632 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

32325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PROCUT

صن عة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

األحذية -االستيراد والتصدير

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

املغرب العربي عم رة الزبيري الط أق 

الث ني عين حرودة الرقم البريدي 98 

- 28632 املحمدية املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

م رسيو  ر7بيرو  إكزارا  السيد 

 122 أقيمة  حصة   742  : جو�شي 

درهم للحصة .

حصة   162  : السيد رب ني ص لح 

أقيمة 122 درهم للحصة .
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دي  بسف لدو  جو�شي  السيد 
حصة أقيمة   122  : بوليفيرى رايس 

122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
م رسيو  ر7بيرو  إكزارا  السيد 
 99139 البرتغ ل  عنوانه)ا)  جو�شي 

البرتغ ل البرتغ ل.
السيد رب ني ص لح عنوانه)ا) دوار 
631 عين حرودة  8 رقم  الحجر زنقة 

28632 املحمدية املغرب.
دي  بسف لدو  جو�شي  السيد 
ر7 ض  عنوانه)ا)  رايس  بوليفيرى 
السالم ألوك د رقم 38 الط أق الث ني 

28832 املحمدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
م رسيو  ر7بيرو  إكزارا  السيد 
 99139 البرتغ ل  عنوانه)ا)  جو�شي 

البرتغ ل البرتغ ل
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ ملحمدية أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم 728.
446I

مكتب املح سبة

SANAE CONFECTION SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

مكتب املح سبة
ش رع جون كينيدي عم رة بعراب 
الط أق األول رقم ب4 ، 35222، 

ت زة املغرب
 SANAE CONFECTION SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي القدس 1 
مجموعة 3 رقم 132 ت زة - 35222 

ت زة املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.4421

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2222 فبراير   21 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 SANAE الوحيد  الشر7ك  ذات 
مبلغ   CONFECTION SARL
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
مقره  اإلجتم عي القدس 1 مجموعة 
3 رقم 132 ت زة - 35222 ت زة املغرب 

نتيجة ل : عدم املردودية.
و حدد مقر التصفية ب القدس 
1 مجموعة 3 رقم 132 ت زة - 35222 

ت زة املغرب. 
و عين:

و  الوجدي  يسير  السيد)ة) 
االول  التقدم   12 رقم  عنوانه)ا) 
ت زة   35222 العلي   ت زة  الكوشة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   24 أت ر7خ  أت زة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 155.
447I

mcmj entreprise

DRISSI EXTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

mcmj entreprise
 lot mourouj rte sidi yahya 14

oujda ، 0، oujda maroc
DRISSI EXTRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي : حي النصر 
ثالثة طر7ق مرج ن رقم واحد وجدة 

- 62222 وجدة املغرب.
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.32947

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2222 م رس   21 في  املؤرخ 
ذات  شركة   DRISSI EXTRA ح2 
ربسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوان  درهم   122.222
طر7ق  ثالثة  النصر  حي  اإلجتم عي 
 62222  - وجدة  واحد  رقم  مرج ن 

وجدة املغرب نتيجة لقله صفق ت

العموميه وصعوبه املن فسه.

و عين:

السيد)ة) ALI DRISSI و عنوانه)ا) 

النصر ثالثة طر7ق مرج ن رقم واحد 

وجدة 62222 وجدة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

النصر  وفي   2222 م رس   21 أت ر7خ 

ثالثة طر7ق مرج ن رقم واحد وجدة 

- 62222 وجدة املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 443.

448I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

STEP CASH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC

STEP CASH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

املغرب العربي ب3 عم رة 17 مح2 
رقم 1 - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STEP  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.CASH SARL

تحو27   : أإيج ز  الشركة  غرض 

االموال.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
مح2   17 عم رة  العربي ب3  املغرب 

رقم 1 - 14222 القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
522 حصة   : السيد عص م ته مي 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الح فظ الفر7 خ : 522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  ته مي  عص م  السيد 
 22 تجزئة املنظر الجمي2   52 الرقم 

14222 القنيطرة املغرب.
الفر7 خ  الح فظ  عبد  السيد 
 112 رقم   223 زنقة  عنوانه)ا) 
مجموعة 6 14222 القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ته مي  عص م  السيد 
 22 تجزئة املنظر الجمي2   52 الرقم 

14222 القنيطرة املغرب
الفر7 خ  الح فظ  عبد  السيد 
 112 رقم   223 زنقة  عنوانه)ا) 
مجموعة 6 14222 القنيطرة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 24 م رس 

2222 تحت رقم 92851.

449I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

LITE-PACKAGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
LITE-PACKAGING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
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وعنوان مقره  اإلجتم عي 31 زنقة 
م رتير أن عبد السالم مكتب رقم 

2 ف ل فلوري اق مة ر7 ض الز7تون 
القنيطرة - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
64867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
LITE-  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.PACKAGING
مق ول   : أإيج ز  الشركة  غرض 

نق2 أر ئع
مق ول إدارة العملي ت الصن عية

تصنيع وتغليف الورق.
زنقة   31  : عنوان املقر االجتم عي 
رقم  مكتب  السالم  عبد  أن  م رتير 
الز7تون  ف ل فلوري اق مة ر7 ض   2
القنيطرة - 14222 القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : لطفي  مسلم  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد مسلم لطفي : 1222 أقيمة 

122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  لطفي  مسلم  السيد 
 4172 جرجيس  السو7ح2  طر7ق 

جرجيس تونس.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لطفي  مسلم  السيد 
 4172 جرجيس  السو7ح2  طر7ق 

جرجيس تونس.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 26 بأر27 

2222 تحت رقم 92971.

452I

NJ BUSINESS

 STE MOGRINE

PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

 STE MOGRINE PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع عبد 

الكر7م الخط بي عم رة أن مو�شى 

كواش الط أق 2 املدينة الجديدة 

ف س - 32222 ف س املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.66647

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

املؤرخ في 14 م رس 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

عم رة  الخط بي  الكر7م  عبد  »ش رع 

املدينة   2 الط أق  كواش  مو�شى  أن 

ف س   32222  - ف س  الجديدة 

 3 م ر7ن  ط أق  »مك تب  إلى  املغرب» 

مكتب 19 ش رع عبد الكر7م أن جلون 

املدينة الجديدة ف س - 32222 ف س 

املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1931.

451I

CULTURE & DIGITAL MINDS

 CULTURE & DIGITAL
MINDS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CULTURE & DIGITAL MINDS
 265BD ZERKTOUNI 9EME
 ETAGE N92 CASABLANCA ،

20050، CASABLANCA MAROC
 CULTURE & DIGITAL MINDS

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 265 ش رع 
الزرقطوني الط أق الت سع رقم 

92 الدار البير ء - 22252 الدار 
البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
538241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 CULTURE & DIGITAL MINDS

.SARL
غرض الشركة أإيج ز : * مكتبة و 

بدوات مكتبية
االعالمي ت و تطو7ر األنظمة و   *

البرامج املعلوم تية
* خدم ت التسو7ق الرقمي.

 265  : االجتم عي  املقر  عنوان 
الت سع  الط أق  الزرقطوني  ش رع 
رقم 92 الدار البير ء - 22252 الدار 

البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   552  : السيد مهدي اف خ 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 152  : واهدي  بميمة  السيدة 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   152  : السيدة منية ر7فق 
أقيمة 122 درهم للحصة .

152 حصة   : السيد بشرف اف خ 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 12 السيد مهدي اف خ عنوانه)ا) 
زنقة 29 درب كشب ر البير ء 22452 

البير ء املغرب.
عنوانه)ا)  واهدي  بميمة  السيدة 
235 دار  1 رقم  مدينة الرحمة ألوك 
البير ء   22662 البير ء  أوعزة 

املغرب.
 65 السيدة منية ر7فق عنوانه)ا) 
شقة   3 مكرر زنقة نزار الع أدي ط 
16 أوركون البير ء 22252 البير ء 

املغرب.
 12 السيد بشرف اف خ عنوانه)ا) 
زنقة 29 درب كشب ر البير ء 22452 

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 12 السيد مهدي اف خ عنوانه)ا) 
زنقة 29 درب كشب ر البير ء 22452 

البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة أ لدار البير ء أت ر7خ - تحت 

رقم -.
452I

MOHAMED SAFRIOUI

EVALEX IMMOBILIER
شركة التوصية أ ألسهم 

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
EVALEX IMMOBILIER شركة 

التوصية أ ألسهم 
وعنوان مقره  اإلجتم عي غ ندي 

مول ش رع غ ندي مبنى 9 الط أق 2 - 
22222 الدار البير ء

 اململكة املغربية
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تأسيس شركة التوصية أ ألسهم 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539813
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   24
أ ألسهم  التوصية  لشركة  األس �شي 

أ ملميزات الت لية:
التوصية  شركة   : الشركة  شك2 

أ ألسهم .
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.EVALEX IMMOBILIER
الخبرة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

العق ر7ة.
غ ندي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الط أق   9 مبنى  غ ندي  ش رع  مول 
اململكة  البير ء  الدار   22222  -  2

املغربية.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   EVALEX : 990 الشركة 

أقيمة 99.222 درهم للحصة .
 GALTIER VALUATION الشركة 
درهم   1.222 أقيمة  حصة   : 10

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 131 عنوانه)ا)   EVALEX الشركة 
البير ء  الدار   22222 ان فة  ش رع 

اململكة املغربية.
 GALTIER VALUATION الشركة 
فيالنت  إدوارد  ش رع   92 عنوانه)ا) 

92322 ليف لويس-أيريه فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعد السرغيني عنوانه)ا) 
املدينة   428 ت ون  جر7ن  ك س   فيال 
الخرراء 22222 الدار البير ء الدار 

البير ء
الصفر7وي  هش م  محمد  السيد 
أبسكورة  اإلق مة  نط ق  عنوانه)ا) 
 22222 الخرراء  املدينة   15 فيال 

الدار البير ء الدار البير ء.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822943.

453I

LEADER FINANCE

REBORN TRAINING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

REBORN TRAINING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مركز 

األعم ل زنيت طر7ق مسلم تجزئة 

أوك ر الط أق الث لث الشقة 14 أ ب 

دك لة مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.REBORN TRAINING

بنشطة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

ر7 ضية

أيع االجهزة الر7 ضية

تمر7ن.

مركز   : االجتم عي  املقر  عنوان 

تجزئة  مسلم  طر7ق  زنيت  األعم ل 

أ ب   14 أوك ر الط أق الث لث الشقة 

مراكش   42222  - مراكش  دك لة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : اعط ر  عطيف  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  اعط ر  عطيف  السيد 

مراكش   387 رقم  ت شفين  أن  حي 

42222 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اعط ر  عطيف  السيد 

مراكش   387 رقم  ت شفين  أن  حي 

42222 مراكش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   32 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134367.

454I

CABINET ESSADKIA

GO BROTHERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc

GO BROTHERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي الحي 

املجهز رقم 299 - 64552 جرادة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

39151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GO  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BROTHERS

التصدير   : غرض الشركة أإيج ز 

نق2 البر ئع لحس ب   / و االستيراد 

الغير / التج رة .

الحي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

جرادة   64552  -  299 رقم  املجهز 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1222  : ق سيمي  عم د  السيد 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ق سيمي  عم د  السيد 

جرادة   64552  21 الحي املجهز رقم 

املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ق سيمي  عم د  السيد 

جرادة   64552  21 الحي املجهز رقم 

املغرب 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 462.

455I



عدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222)الجريدة الرسمية   7530

GALAXYCOMPT

ARTAZ ALKOUF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

ح2 شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed Ben El Hasan Al

 Ouazzani Résidence Nabil n°3

Tétouan ، 93000، تطوان املغرب

ARTAZ ALKOUF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي السكة 

العلي  2 ش رع موريسكيين - 93222 

املريق املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.26233

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر ح2   2222 بأر27   21 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ARTAZ ALKOUF الشر7ك الوحيد 

درهم   122.222 ربسم له   مبلغ 

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي السكة 

 93222  - 2 ش رع موريسكيين  العلي  

املريق املغرب نتيجة ل : بزمة قط ع.

و حدد مقر التصفية ب حي السكة 

 93222  - 2 ش رع موريسكيين  العلي  

املريق املغرب. 

و عين:

زواق  النور  عبد  السيد)ة) 

ش رع  القلعة  حي  عنوانه)ا)  و 

املوريسكيين ممر 35 درب 1 93222 

املريق املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 أت ر7خ  أتطوان  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1297.

456I

SAGIMEX

سجيمكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

SAGIMEX
 N°4 RUE JABIR IBN HIANE

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

سجيمكس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
الحسن الث ني عم رة بأ ري شقة رقم 
9 مراكش - 42222 مراكش املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.9259
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تحو27   2225 نونبر   29 املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
بأ ري  عم رة  الث ني  الحسن  »ش رع 
شقة رقم 9 مراكش - 42222 مراكش 
ج أربن  زنقة   4 »رقم  إلى  املغرب» 
مراكش   42222  - مراكش  حي ن 

املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2226 تحت رقم 26.276.
457I

FICAGEST

B.E76
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
B.E76 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : مح2 
ب مسيرة 2 س رقم 431 - 42222 

مراكش املغرب .
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.92455

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر   2222 م رس   28 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   B.E76 ح2 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   12.222 ربسم له  

مقره  اإلجتم عي مح2 ب مسيرة 2 س 

املغرب  مراكش   42222  -  431 رقم 

نتيجة ل-غي ب النش ط التج ري .

و عين:

و  الغزواني  اأراهيم  السيد)ة) 

 76 42 ش رع جول جيسد  عنوانه)ا) 

جرافينشون   42622 جرافينشون 

فرنس  كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

مح2  وفي   2222 م رس   28 أت ر7خ 

 42222  -  431 رقم  س   2 مسيرة  ب 

مراكش املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134638.

458I

CAFIGEC

MOBILITIES CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 MOBILITIES CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 26، ش رع 

مرس السلط ن الط أق 1 شقة 3 - 

22122 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MOBILITIES CONSULTING

مكتب   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الدراسة واملسح والبحث

استش رات ادار7ة

ت جر.

عنوان املقر االجتم عي : 26، ش رع 

 -  3 شقة   1 مرس السلط ن الط أق 

22122 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : بهية  الط هري  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بهية عنوانه)ا)  الط هري  السيدة 

الط أق السفلي   18 تجزئة ز7نب رقم 

ك ليفورني  22122 البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بهية عنوانه)ا)  الط هري  السيدة 

الط أق السفلي   18 تجزئة ز7نب رقم 

ك ليفورني  22122 البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822796.

459I
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رمزي لالستش رات

LAKHFAOUNI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستش رات
ش رع 24 نونبر عم رة حمدي ولد 

الرشيد الط أق رقم 21 شقة رقم 21 
العيون ، 72222، العيون املغرب

LAKHFAOUNI TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 22 حي 
الحجري العيون - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
38873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2221 نونبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.LAKHFAOUNI TRAVAUX
استيراد   : أإيج ز  الشركة  غرض 
التج ر7ة.  السلع  جميع  وتصدير 

املت جرة )البيع والشراء)..
 22 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 
حي الحجري العيون - 72222 العيون 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الس لك لخف وني عنوانه)ا) 
زنقة أومل ن رقم 154 حي خط الرملة 

22 العيون 72222 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الس لك لخف وني عنوانه)ا) 
زنقة أومل ن رقم 154 حي خط الرملة 

22 العيون 72222 العيون املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   12 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2221 تحت رقم 3475/2021.

462I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

كارير مينس دفلوبمون 
اكسبلوتسيون

إعالن متعدد القرارات

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

ك ر7ر مينس دفلوبمون 
اكسبلوتسيون »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 
الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: معهد 
النج ح ورزازات - 45222 ورزازات 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.123

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
2221 تم اتخ ذ  27 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

أيع الحصص
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

استق لة املسير تعين مسير جديد
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

تغير العنوان
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تغير العنوان
أند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

أيع الحصص

أند رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
استق لة املسير تعين مسير جديد

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
22 فبراير  االأتدائية أورزازات أت ر7خ 

2222 تحت رقم 12851.

461I

smaticomp

MOAD TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

MOAD TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 151 

زنقة اس مة اأن ز7د الط أق 2 الحي 
االيسر منطقة املع ر7ف الدار 

البير ء - 22222 الدار البير ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
536325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. MOAD TRAV
بعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

العزل والغالف.
عنوان املقر االجتم عي : 151 زنقة 
اس مة اأن ز7د الط أق 2 الحي االيسر 
 - البير ء  الدار  املع ر7ف  منطقة 

22222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : املغرب سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الكبير لبيض : 1.222 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : السيد عبد الكبير لبيض 
أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

لبيض  الكبير  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد �شي ق سم حج ج 
اأن احمد 26252 اأن احمد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

لبيض  الكبير  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد �شي ق سم حج ج 
اأن احمد 26252 اأن احمد املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 817675.
462I

اورو افر7ك إكسبير

SOCIETE MOVENYAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

اورو افر7ك إكسبير
رقم 256 ش رع اإلدري�شي، تجزئة 
صوفي  الوردة، ت ركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
SOCIETE MOVENYAZ شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

 B وعنوان مقره  اإلجتم عي الفر ء
رقم C16 125 حي االن رة مراكش - 

42132 مراكش املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.124773

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 22 فبراير 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»الفر ء B رقم C16 125 حي االن رة 
املغرب»  مراكش   42132  - مراكش 
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إلى »الفر ء B تجزئة مصمودي رقم 
مراكش   42132  - ت ركة مراكش   92

املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   14 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2967.
463I

اورو افر7ك إكسبير

MASTERTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

اورو افر7ك إكسبير
رقم 256 ش رع اإلدري�شي، تجزئة 
صوفي  الوردة، ت ركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
MASTERTRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 125 

ألوك C16 حي االن رة مراكش - 
42132 مراكش املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.77641
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 22 فبراير 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
االن رة  حي   C16 ألوك   125 »رقم 
مراكش - 42132 مراكش املغرب» إلى 
ت ركة  تجزئة مصمودي   A »الفر ء 

مراكش - 42132 مراكش املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   22 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134131.
464I

اورو افر7ك إكسبير

MASTERTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

اورو افر7ك إكسبير
رقم 256 ش رع اإلدري�شي، تجزئة 
صوفي  الوردة، ت ركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
MASTERTRAV شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 125 

ألوك C16 حي االن رة مراكش - 

42132 مراكش املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.77641

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 فبراير   22 في  املؤرخ 

املص دقة على :

عبال  يوسف  )ة)  السيد  تفو7ت 

822 حصة اجتم عية من بص2 822 

اليزيد عبال  )ة)  حصة لف ئدة السيد 

أت ر7خ 22 فبراير 2222.

ايت  ع ئشة  )ة)  السيد  تفو7ت 

من  اجتم عية  حصة   422 دحم د 

)ة)  حصة لف ئدة السيد   422 بص2 

اليزيد عبال أت ر7خ 22 فبراير 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   22 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134131.

465I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SYMPHONIE BEAUTE
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC

SYMPHONIE BEAUTE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: عم رة 

افران الط أق االول رقم 512 و 

525 ش رع املق ومة اك دير - - اك دير 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.36151

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 ين ير   22 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

م يلي: تفو7ت 1222حصة اجتم عية 

من طرف السيدة تيفوري ع ئشة الى 

ف ئدة السيد ع شور عز7ز

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

تيفوري  املسيرة  استق لة  م يلي: 

السيد  ونعيين  الشركة  من  ع ئشة 

ع شور عز7ز كمسير للشركة

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

م يلي: اعتم د التوقيع الوحيد للسيد 

ع شور عز7ز في الشركة

على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

االس �شي  النظ م  تحيين  م يلي: 

للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  أند 

م يلي: تفو7ت 1222حصة اجتم عية 

من طرف السيدة تيفوري ع ئشة الى 

ف ئدة السيد ع شور عز7ز

أند رقم 22: الذي ينص على م يلي: 

استق لة املسيرة تيفوري ع ئشة من 

الشركة ونعيين السيد ع شور عز7ز 

كمسير للشركة

على  ينص  الذي   :23 رقم  أند 

م يلي: اعتم د التوقيع الوحيد للسيد 

ع شور عز7ز في الشركة

أند رقم 24: الذي ينص على م يلي: 

تحيين النظ م االس �شي للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   22 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129248.

466I

CABINET KHACHIM

L’ARTISTE TUNISIENNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

L’ARTISTE TUNISIENNE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 327 

حي ميموزة 15 زنقة مصر إق مة 

طيبة الط أق 2 شقة رقم 8 - 14222 

القنيطرة املغرب.

ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.52265

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر   2222 م رس   22 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 L’ARTISTE الوحيد  الشر7ك  ذات 

ربسم له   مبلغ   TUNISIENNE

مقره   وعنوان  درهم   122.222

ميموزة  حي   327 رقم  اإلجتم عي 

الط أق  طيبة  إق مة  مصر  زنقة   15

القنيطرة   14222  -  8 رقم  شقة   2

التمكن  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

مم رسة نش طه .

و حدد مقر التصفية ب رقم 327 

حي ميموزة 15 زنقة مصر إق مة طيبة 

الط أق 2 شقة رقم 8 املغرب 14222 

القنيطرة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) وص ل إيدير و عنوانه)ا) 

15 زنقة مصر  327 حي ميموزة  رقم 

 8 رقم  شقة   2 الط أق  إق مة طيبة 

كمصفي  املغرب  القنيطرة   14222

)ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 17 يونيو 

2222 تحت رقم 1277.

467I
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

STEEL PROFILE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

STEEL PROFILE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي إق مة 
طيراس أوسكورة عم رة 2 ط أق 

2 رقم 5 أوسكورة - 27182 
الدارالبير ء املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.316111
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تحو27   2221 نونبر   28 املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 2 عم رة  أوسكورة  طيراس  »إق مة 
 27182  - أوسكورة   5 رقم   2 ط أق 
»إق مة  إلى  املغرب»  الدارالبير ء 
زنقة  املنصور  يعقوب  ش رع  النصر 
 ،17 رقم  عم رة  حنين  اأن  إسح ق 
 - املع ر7ف  حي  السفلي،  الط أق 

22222 الدارالبير ء املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822136.
468I

jilovta sarl

MESKANI BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
MESKANI BOIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

الحسني الوف ق زنقة االنس 23 رقم 
52 وجدة - 62222 وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

38821

في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. MESKANI BOIS

منش ر   : أإيج ز  الشركة  غرض 

م ر7ن لومبر للبن ء

النج ر.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
23 رقم  الحسني الوف ق زنقة االنس 

52 وجدة - 62222 وجدة املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : املسك ني  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : املسك ني  اأراهيم  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد املسك ني عنوانه)ا) 
حي الحسني الوف ق 2زنقة االنس 23 
رقم 52 وجدة 62222 وجدة املغرب.

السيد اأراهيم املسك ني عنوانه)ا) 
حي الحسني الوف ق 2زنقة االنس 23 
رقم 52 وجدة 62222 وجدة املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد املسك ني عنوانه)ا) 

 23 حي الحسني الوف ق زنقة االنس 
رقم 52 وجدة 62222 وجدة املغرب 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 583.

469I

NEW CHALLENGE CONSULTING

SKILLS FACTORY PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 ش رع اأراهيم الروداني حي 
الهدى ، 25222، خر7بكة املغرب

SKILLS FACTORY PRIVE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة 54 
الشقة 24 الط أق 22 ش رع مراكش 

- 25222 خر7بكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
7525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SKILLS :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

. FACTORY PRIVE
تدريس   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الس ع ت اإلض فية .
عنوان املقر االجتم عي : عم رة 54 
الشقة 24 الط أق 22 ش رع مراكش - 

25222 خر7بكة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة الخيري سلسبي2 : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
سلسبي2  الخيري  السيدة 
الحمراء  تجزئة   76 رقم  عنوانه)ا) 

25222 خر7بكة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

سلسبي2  الخيري  السيدة 
الحمراء  تجزئة   76 رقم  عنوانه)ا) 

25222 خر7بكة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   18 االأتدائية أخر7بكة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 132.

472I

و7ن إكسبير

BIMC MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

و7ن إكسبير

25 زنقة عبد الكر7م الديوري الدار 

البير ء، 22122، الدار البير ء 

املغرب

BIMC MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 221 زنقة 

مصطفى املع ني الط أق 4 مكتب 19 

- 22822 الدارالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

536127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIMC  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.MAROC

االشغ ل   : غرض الشركة أإيج ز 

الع مة او الخ صة من اي نوع ك نت 

متعددة  والصي نة  التور7دات  سواء 

واالنج زات  والدراس ت  التقنية 

،الصن عة  الط قة  مج الت  في 

وجه  وعلى  ،والنق2  ،االتص الت 

شبك ت  وصي نة  نشر  االخصوص 

االتص الت والكهرب ء .
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املجمع ت  او  للعق رات  خدم ت 
 ، الكهرب ئية  املعدات   : االخرى 
الصحية  واملرافق  الط قة  وتحسين 
 ، واالرضي ت   ، املعلقة  واالسقف   ،
وانظمة املراقبة ، وانظمة االتص الت 
ومك فحة   ، والسالمة من الحرائق   ،
والتهو7ة  التدفئة  وهندسة  التسل2 

وتكييف الهواء ..
عنوان املقر االجتم عي : 221 زنقة 
مصطفى املع ني الط أق 4 مكتب 19 

- 22822 الدارالبير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد حمزة اليعقوبي عنوانه)ا) 
عين الشق   124 دي ر الجديدة زنقة 

22672 الدارالبير ء املغرب.
عنوانه)ا)  كبيت ل  ا�شي  الشركة 
 AFA اق مة  املق ومة  ش رع   147
 22822  22 عم رة   2 الط أق 

الدارالبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة اليعقوبي عنوانه)ا) 
عين الشق   124 دي ر الجديدة زنقة 

22672 الدارالبير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 817423.
471I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

LAB-DOMAINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

LAB-DOMAINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 34 ش رع 
املنظر الجمي2 الط أق االول عم رة 
2عين الشق - 22822 الدار البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
537449

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2221 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
LAB-  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.DOMAINE
غرض الشركة أإيج ز : املت جرة في 

املواد التجمي2.
34 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
عم رة  االول  الط أق  الجمي2  املنظر 
22822 الدار البير ء  2عين الشق - 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : حن ن  شكير  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  حن ن  شكير  السيدة 
عين   24 رقم   2 زنقة  املهدية  تجزئة 
الشق 22832 الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حن ن  شكير  السيدة 
عين   24 رقم   2 زنقة  املهدية  تجزئة 

الشق 22832 الدار البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 818615.

472I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

VIA INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 ش رع عالل إأن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الط أق الرابع. ، 52222، 

MEKNES MAROC
VIA INGENIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 

 IMMEUBLE AMIRA 1, APPT B7
 RUE ABOU HASSAN EL MRINI
VN MEKNES - 50000 مكن س 

املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.41383

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
2222 تقرر ح2  21 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 VIA INGENIERIE الوحيد  الشر7ك 
درهم   122.222 ربسم له   مبلغ 
اإلجتم عي  مقره   وعنوان 
 IMMEUBLE AMIRA 1, APPT B7
 RUE ABOU HASSAN EL MRINI
مكن س   VN MEKNES - 50000
نش ط  إيق ف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 IMMEUBLE AMIRA 1, APPT B7
 RUE ABOU HASSAN EL MRINI
مكن س   VN MEKNES - 50000

املغرب. 
و عين:

و  حمدي  يونس  السيد)ة) 
 11 شقة  النخي62  إق مة  عنوانه)ا) 
 52222 زنقة أني مجلد م ج مكن س 
مكن س املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 99.

473I

advanced consulting

 BIO CELLULAR DESIGN

AERONAUTICS AFRICA SA
شركة املس همة

ح2 شركة

advanced consulting

 rue oumaima sayeh, Quartier

 racine casablanca18

 casablanca، 20100، casablanca

maroc

 BIO CELLULAR DESIGN

 AERONAUTICS AFRICA SA

شركة املس همة)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي 1122 

ش رع القدس، كزانيرشور، شور 12 

- 22122 الدار البير ء املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.362121

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2221 تقرر ح2  31 دجنبر  املؤرخ في 

 BIO CELLULAR املس همة  شركة 

 DESIGN AERONAUTICS AFRICA

SA مبلغ ربسم له  32.222.222 درهم 

 1122 اإلجتم عي  مقره   وعنوان 

ش رع القدس، كزانيرشور، شور 12 - 

الدار البير ء املغرب نتيجة   22122

الوضعية الص فية للشركة تق2   : ل 

خس ئر  جراء  من  ربسم له   ربع  عن 

مثبتة.

 1122 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ش رع القدس، كزانيرشور، شور 12 - 

22122 الدار البير ء املغرب. 

و عين:

اله دي  الوه ب  عبد  السيد)ة) 

 ،34 زنقة  العمر7ة  حي  عنوانه)ا)  و 
الدار   22122 الشق  عين   226 رقم 

البير ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 819748.
474I

AUDEXPERT

CASA EXPO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL ARAAR IMM 9- 4ème

 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
CASA EXPO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي : ألوك 
121 رقم 24 سيدي البرنو�شي - 

22622 الدار البير ء املغرب.
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.231757

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2221 تقرر ح2  31 دجنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية   CASA EXPO
محدودة ذات الشر7ك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   622.222 ربسم له  
رقم   121 ألوك  اإلجتم عي  مقره  
24 سيدي البرنو�شي - 22622 الدار 
للتصفية  نتيجة  املغرب  البير ء 

نه ئية وغير رجعية لشركة.
و عين:

و  منجي  املصطفى  السيد)ة) 
سب ستي ن   - ج  الي   28 عنوانه)ا) 
أ ش38922 في2 فونتين 38922 في2 

فونتين فرنس  كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
ألوك  وفي   2221 دجنبر   31 أت ر7خ 
 - البرنو�شي  سيدي   24 رقم   121

22622 الدار البير ء املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

فبراير 2222 تحت رقم 814323..

475I

AUDEXPERT

KOBI-LABO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL ARAAR IMM 9- 4ème

 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
KOBI-LABO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي أين املدن 
رقم 33 زنقة 138 الط أق 3 عين 
الشق - 22472 الدار البير ء 

املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.483851

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2221 تقرر ح2  31 دجنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   KOBI-LABO الشر7ك الوحيد 
وعنوان  درهم   82.222 ربسم له  
 33 مقره  اإلجتم عي أين املدن رقم 
 - الشق  عين   3 الط أق   138 زنقة 
الدار البير ء املغرب نتيجة   22472
ل : ح2 مسبق للشركة أصفة نه ئية 

و غير رجعية...
أين  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 3 الط أق   138 زنقة   33 املدن رقم 
الدار البير ء   22472  - عين الشق 

املغرب. 
و عين:

و  القوبي  ف طنة  السيد)ة) 
ت شفين  أن  ش رع   157 عنوانه)ا) 
الدار   22322  5 شقة  غيثة  اق مة 
البير ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

فبراير 2222 تحت رقم 814324..

476I

AUDEXPERT

CONSTELIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

AUDEXPERT

 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9- 4ème

 ETAGE APPART 17 RESIDENCE

 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc

CONSTELIUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : 79-81 

،ش رع واد تس وت زنقة 82 حي 

الولفة - 22222 الدار البير ء 

املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.294677

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2221 دجنبر   31 في  املؤرخ 

ذات  شركة   CONSTELIUM ح2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ ربسم له  12.222 درهم 

 81-79 اإلجتم عي  مقره   وعنوان 

،ش رع واد تس وت زنقة 82 حي الولفة 

- 22222 الدار البير ء املغرب نتيجة 

للتصفية نه ئية و غير رجعية لشركة ..

و عين:
العم ري  الجلي2  عبد  السيد)ة) 
زنقة   22 الشف ء  عين  عنوانه)ا)  و 
املغرب   22542  22542  4 رقم   42

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 81-79 وفي   2221 دجنبر   31 أت ر7خ 
،ش رع واد تس وت زنقة 82 حي الولفة 

- 22222 الدار البير ء املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 815682.
477I

jilovta sarl

H MONEY CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
H MONEY CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي : 11 زنقة 
عبد الرحم ن لعرو�شي حي أوعرفة 

وجدة - 62222 وجدة املغرب.
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.26721

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 ين ير   17 املؤرخ في 
ذات  شركة   H MONEY CASH
ربسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوان  درهم   122.222
الرحم ن  عبد  زنقة   11 اإلجتم عي 
لعرو�شي حي أوعرفة وجدة - 62222 
وجدة املغرب نتيجة لصعوب ت م لية 

وغي ب املوارد.
و عين:

و  نوردين  اله شم  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 1 زنقة الغن  وجدة 62222 

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
زنقة   11 وفي   2222 ين ير   17 أت ر7خ 
أوعرفة  حي  لعرو�شي  الرحم ن  عبد 

وجدة - 62222 وجدة املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   24 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 165.
478I
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jilovta sarl

شركة عماد ديكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

شركة عم د ديكو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 16 ش رع 

ب1 تجزئة مونية وجدة وجدة 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

39121

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

عم د ديكو.

تصنيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

ص لون ت أيع اقمشه املفروش ت.

 16  : االجتم عي  املقر  عنوان 

تجزئة مونية وجدة وجدة  ش رع ب1 

62222 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : البك ري  عم د  محمد  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

البك ري  عم د  محمد  السيد 

عنوانه)ا) حي السالم عو7نة السراق 
 62222 وجدة   112 رفم   3 الهن ء 

وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
البك ري  عم د  محمد  السيد 

عنوانه)ا) حي السالم عو7نة السراق 
 62222 وجدة   112 رفم   3 الهن ء 

oujda املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   21 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 412.

479I

AHD

OPTI-FA-MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

AUTO ENTREPRENEUR

 CASABLANCA, HAY

 MOHAMMADI ، 20000،

casablanca maroc

OPTI-FA-MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

محمد زفزاف ، اق مة األم ن - -1 

اق مة أالنك  - س- أقعة رقم 14 ، 

سيدي مومن ، البرنو�شي. - 22222 

الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

 537845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
OPTI-  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

. FA-MAROC
اخص ئي   : غرض الشركة أإيج ز 

أصر7 ت.
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 1-  - األم ن  اق مة   ، زفزاف  محمد 
 ،  14 رقم  أقعة  س-   - أالنك   اق مة 
 22222  - البرنو�شي.   ، سيدي مومن 

الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد يوسف ف ض2 : 922 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  ف ض2  يوسف  السيد 
رقم 23 ، زنقة 27 ، إتص ل 3 ، قر7ة 
البير ء  الدار   21222 الجم عة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الجيد  محمد  السيد 
رقم 23 ، زنقة 27 ، إتص ل 3 ، قر7ة 
البير ء  الدار   21222 الجم عة 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819223.

482I

PREMIUM FINANCE

MSU TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MSU TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  االجتم عي أ ب السور 
عم رة ب ن ر9 العزوز7ة - 42222 

مراكش املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.121119

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تمت   2222 م رس   18 في  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
والشراء  والتصدير  االستيراد   •
والبيع والتسو7ق والتجزئة والتوزيع 
مستحررات  لجميع  أ لجملة 

التجمي2 والعطور والص أون.
والتع قد  وتحو27  تصنيع   •
مستحررات  لجميع  الب طن  من 

التجمي2 والص أون العطري.
• تسو7ق وإنت ج املنتج ت املحلية.
• إدارة مؤسس ت العن ية أ لجم ل 
مستحررات  تنشيط  عم2  وورش 

التجمي2 والعطور والص أون..
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134626.
481I

PREMIUM FINANCE

CASTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CASTO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي سيدي 
عب د 1 رقم 171 شقة رقم 2 - 

42222 مراكش املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.95623
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أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2222 م رس   21 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
«922.222 درهم» بي من »222.222 
درهم»   1.122.222« إلى  درهم» 
مق صة مع ديون  إجراء   : عن طر7ق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134625.

482I

CANOCAF SARL

NAD.TEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
ش رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط أق الث ني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الن ظور

MAROC
NAD.TEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

اعوادن أراقة رقم 142 - 62222 
الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
23873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
NAD.  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.TEC
/1  : أإيج ز  الشركة  غرض 
2/تنظيم  والتواص2  االشه ر  وك لة 

املن سب ت والحفالت 3/الوسطة.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 62222  -  142 رقم  أراقة  اعوادن 

الن ظور املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : العبو�شي  رفيق  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد رفيق العبو�شي عنوانه)ا) 
 62222 142 أحي اعوادن أراقة رقم 

الن ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رفيق العبو�شي عنوانه)ا) 
 62222 142 أحي اعوادن أراقة رقم 

الن ظور املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 452.

483I

CANOCAF SARL

EXPOBANO NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

CANOCAF SARL
ش رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط أق الث ني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الن ظور

MAROC
EXPOBANO NADOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  االجتم عي حي املط ر 
ايلو 31 عم رة رقم 61 الط أق الث ني 

رقم 3 - 62222 الن ظور املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.19731

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 م رس   23 في  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

املرفق  ومواد  البالط  تج رة 

الصحي.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   21 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 527.

484I

CANOCAF SARL

EXPOBANO NADOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

CANOCAF SARL

ش رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط أق الث ني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الن ظور

MAROC

 EXPOBANO NADOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الجيش امللكي حي الخنس ء رقم 7 

الط أق الث ني شقة رقم 3 - 62222 

الن ظور املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.19731

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 23 م رس 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الخنس ء  حي  امللكي  الجيش  »ش رع 

 -  3 الط أق الث ني شقة رقم   7 رقم 

»حي  إلى  املغرب»  الن ظور   62222

املط ر ايلو 31 عم رة رقم 61 الط أق 

الن ظور   62222  -  3 رقم  الث ني 

املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   21 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 527.

485I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

2M CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

2M CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي مركب 

املجد, إق مة حسن ء, رقم 18 - 

طنجة. - 92222 طنجة املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.72411

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 21 م رس  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   2M CONSTRUCTION
وعنوان  درهم   12.222 ربسم له  

مقره  اإلجتم عي مركب املجد, إق مة 
 92222  - طنجة.   -  18 رقم  حسن ء, 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

نش ط الشركة.

مركب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املجد, إق مة حسن ء, رقم 18 - طنجة. 

- 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  مخلوف  محمد  السيد)ة) 
رقم   2 اهال  ر7 ض  تجزئة  عنوانه)ا) 

طنجة   92222 طنجة   349 القطعة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252548.

486I
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CABINET BOUZIDI

NADOCAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوز7دي ص.ب 125 

الن ظور ، 62222، الن ظور املغرب

NADOCAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

طومطيش حي ع ر7ض الن ظر 

62222 الن ظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.18653

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2222 م رس   32 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) الوحي 

عبد املومن كمسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 511.

487I

LA VIE FISCALE

METAL INDEX
إعالن متعدد القرارات

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

METAL INDEX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: طر7ق 

عين أني مطهرزنقة االنوار رقم 19 

حي طيبة تجزئة أالد الخير - 62222 

وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.33741

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   18 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
أيع حصص نقدية

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تغيير الشك2 الق نوني للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
تغيير مسير الشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 
الى  شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشر7ك الوحيد
أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 
السيد خرب ش عبد الحق ق م أبيع 
للسيد  الشركة  النقدية من  حصته 

أوب وس احمد 
على  ينص  الذي   :14 رقم  أند 
املسير  احمد  أوب وس  السيد  م يلي: 

الوحيد للشركة 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   29 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1269.
488I

CABINET BOUZIDI

 EXTRA CLEAN SERVICES
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوز7دي ص.ب 125 
الن ظور ، 62222، الن ظور املغرب

 EXTRA CLEAN SERVICES
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  االجتم عي 61 حي 
صون صيد سلوان الن ظور الن ظور 

62222 الن ظور املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.12227

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تمت   2222 م رس   25 في  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

املنتوج ت  ،أيع  البن ء  اشغ ل 

الصحية ومواد التنظيف.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 512.

489I

Larjaoui

بيونصا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Larjaoui

 Hay al quods al aroui /NADOR

، 62000، NADOR MAROC

أيونص  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي القدس 
العروي الن ظور - 62222 الن ظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

23479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2221 نونبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتر ء أمختصر تسميته  : أيونص .

تصنيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

ومواد  التجمي2  ومواد  الص أون 

التنظيف

تحميص وتوزيع التواأ2

واالستش رات  الخدم ت  تقديم 

االدار7ة.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 62222  - الن ظور  العروي  القدس 

الن ظور املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : العرج وي  ع دل  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : العرج وي  ادريس  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ع دل العرج وي عنوانه)ا) 

 62222 حي القدس العروي الن ظور 

الن ظور املغرب.
العرج وي  ادريس  السيد 

العروي  القدس  حي  عنوانه)ا) 

الن ظور 62222 الن ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ع دل العرج وي عنوانه)ا) 

 62222 حي القدس العروي الن ظور 

الن ظور املغرب
العرج وي  ادريس  السيد 

العروي  القدس  حي  عنوانه)ا) 

الن ظور 62222 الن ظور املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   24 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 142.

492I

Cabinet KAWTAR SEBARI

ENLIL OIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet KAWTAR SEBARI

ش رع يوسف أن ت شفين ، إق مة 

الشهب ء ,الط أق الرابع, رقم 217 - 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

ENLIL OIL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي البرانص 

2 تجزئة نرجس عم رة 56 ش رع 

الر7ح ن الط أق العلوي رقم 1 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126171
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ENLIL  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

.OIL SARL

تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املت جر  في  أ لتجزئة  الوقود 

املتخصصة.

البرانص   : عنوان املقر االجتم عي 

ش رع   56 عم رة  نرجس  تجزئة   2

 -  1 رقم  العلوي  الط أق  الر7ح ن 

92222 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد املودن محمد سعيد : 352 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد املودن محمد : 325 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 325  : املهتدي  املودن  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

سعيد  محمد  املودن  السيد 

ش رع  نرجس  البرانص  عنوانه)ا) 

طنجة   92222  54 رقم  الر7ح ن 

املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  املودن  السيد 

الر7ح ن رقم  البرانص نرجس ش رع 

54 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  املهتدي  املودن  السيد 
زنقة اأن ز7دون اق مة لخرلدا الط أق 

5 رقم 87 92222 طنجة طنجة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد  محمد  املودن  السيد 

ش رع  نرجس  البرانص  عنوانه)ا) 

طنجة   92222  54 رقم  الر7ح ن 

املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252662.

491I

CANOCAF SARL

TOUFIK SERVICES 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

ح2 شركة

CANOCAF SARL

ش رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط أق الث ني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الن ظور

MAROC

TOUFIK SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي ع ر7ض 

ايلو 135 - 62222 الن ظور املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.16957

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر   2222 فبراير   14 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 TOUFIK الوحيد  الشر7ك  ذات 

 122.222 مبلغ ربسم له    SERVICES

اإلجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 

الن ظور   62222  -  135 ع ر7ض ايلو 

نش ط  نه ية   -  : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب ع ر7ض 

ايلو 135 - 62222 الن ظور املغرب. 

و عين:

و  زعدوكي  توفيق  السيد)ة) 

 62222 افيديوا  حي  عنوانه)ا) 

الن ظور املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 25 م رس 

2222 تحت رقم 486.

492I

CANOCAF SARL

TOUFIK SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

CANOCAF SARL

ش رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط أق الث ني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الن ظور

MAROC

TOUFIK SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : ع ر7ض 

ايلو 135 - 62222 الن ظور املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.16957

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

2222 تقرر ح2  14 فبراير  املؤرخ في 

ذات  شركة   TOUFIK SERVICES

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 ربسم له   مبلغ  الوحيد 

اإلجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 

الن ظور   62222  -  135 ع ر7ض ايلو 

نش ط  النه ية  ل-  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و عين:

و  زعدوكي  توفيق  السيد)ة) 

 62222 افيديوا  حي  عنوانه)ا) 

الن ظور املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

وفي ع ر7ض   2222 فبراير   17 أت ر7خ 

ايلو 135 - 62222 الن ظور املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 25 م رس 2222.

493I

SENSIC

سينسيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

SENSIC

 AVENUE MOHAMED V N0 13

 ETAGE 03 BENGUERIR ، 43150،

BENGUERIR MAROC

سينسيك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

محمد الخ مس رقم 13 عم رة 23 

أن جر7ر - 43152 أن جر7ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

3155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

سينسيك.

: بعم ل بو  غرض الشركة أإيج ز 

تشييد متنوعة.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

محمد الخ مس رقم 13 عم رة 23 أن 

جر7ر - 43152 أن جر7ر املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 82.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة حن ن نز7ه عنوانه)ا) زنقة 
العدرج حي األم2 سكتور 4 رقم الدار 

 11222 مكرر سال القر7ة مكرر   12

سال املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حن ن نز7ه عنوانه)ا) زنقة 
العدرج حي األم2 سكتور 4 رقم الدار 
 11222 مكرر سال القر7ة مكرر   12

سال املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ أن جر7ر أت ر7خ 25 م رس 

2222 تحت رقم 121.

494I

Cabinet KAWTAR SEBARI

PI2E FABTRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet KAWTAR SEBARI
ش رع يوسف أن ت شفين ، إق مة 
الشهب ء ,الط أق الرابع, رقم 217 - 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
PI2E FABTRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي الدير 
قطعة رقم 95 ط أق االر�شي اكزن ية 

- 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PI2E  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.FABTRADE
تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 
الجملة في السلع املنزلية والصن عية 

-االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتم عي : حي الدير 
95 ط أق االر�شي اكزن ية  قطعة رقم 

- 92222 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد سيدي محمد ايت الصغير 
درهم   122 أقيمة  حصة   522  :

للحصة .
 522  : السيد ألعيد عبد الكر7م 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد سيدي محمد ايت الصغير 
دي ر  مجمع  مسن نة  حي  عنوانه)ا) 
طنجة مجموعة 12 عم رة 2 ط أق 1 

رقم 5 92222 طنجة املغرب.
الكر7م  عبد  ألعيد  السيد 
 2 اليسر  تجزئة   126 عنوانه)ا) 

26122 أرشيد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سيدي محمد ايت الصغير 
دي ر  مجمع  مسن نة  حي  عنوانه)ا) 
طنجة مجموعة 12 عم رة 2 ط أق 1 

رقم 5 92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252629.

495I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MONDO JARDINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
MONDO JARDINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 111 ش رع 
يوغوسالفي  عم رة 16 جليز - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

45153

في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2211 ين ير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MONDO JARDINE
غرس   -  : أإيج ز  الشركة  غرض 
املج ل  الحدائق’سقي  وصي نة 

االخرر.
تسيير موقف السي رات: حراسة و 

نظ فة و اعم ل اخرى.
 111  : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - جليز   16 ش رع يوغوسالفي  عم رة 

42222 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
34 حصة   : السيد الكين ني حمو 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد ايت داود نبي2 : 33 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
 33  : الحسين  أوتخمون  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 . السيد الكين ني حمو عنوانه)ا) 

42222 مراكش املغرب.
 . السيد ايت داود نبي2 عنوانه)ا) 

42222 مراكش املغرب.
الحسين  أوتخمون  السيد 

عنوانه)ا) . 42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 . السيد الكين ني حمو عنوانه)ا) 

42222 مراكش املغرب
الحسين  أوتخمون  السيد 

عنوانه)ا) . 42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   31 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2211 تحت رقم 49247.

496I

CADES SARL

HELPIX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HELPIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : 46 ش رع 

الزرقطوني ط أق 1 رقم 3 46 ش رع 

الزرقطوني ط أق 1 رقم 3 22242 

الدارالبير ء املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.477261

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر   2222 فبراير   15 في  املؤرخ 

شركة ذات املسؤولية   HELPIX ح2 

 12.222 ربسم له   مبلغ  املحدودة 

 46 اإلجتم عي  درهم وعنوان مقره  

 3 رقم   1 ط أق  الزرقطوني  ش رع 

 3 رقم   1 46 ش رع الزرقطوني ط أق 

املغرب نتيجة  الدارالبير ء   22242

لح2 مسبق للشزكة.

و عين:

السيد)ة) كم ل لهاللي و عنوانه)ا) 

1 زنقق تقي الدين ز7نب escA ط أق 

 22242 12 حي املستشفي ت  3 شقة 

)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبير ء 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

أت ر7خ 15 فبراير 2222 وفي 46 ش رع 

46 ش رع   3 رقم   1 الزرقطوني ط أق 

 22422  3 رقم   1 ط أق  الزرقطوني 

الدار البير ء املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819165.

497I
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CADES SARL

A COMMUNITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نش ط الشركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
A COMMUNITY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: 36 زنقة 
عالل أن عبد هللا - - طنجة املعرب.

»استمرار نش ط الشركة»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.45445
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تقرر   2221 شتنبر   32 في   املؤرخ 

م  يلي:
رغم  الشركة  ح2  بعدم  قرار   .1

الخس ئر املسجلة.
الشركة  ربسم ل  تخفيض   .2

أمبلغ يس وي 1 درهم
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252568.

498I

CABINET BOUZIDI

B.B SMILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوز7دي ص.ب 125 
الن ظور ، 62222، الن ظور املغرب
B.B SMILE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

محمد الخ مس زنقة ش رع امز7 ن 
الط أق االول عم رة فندق ر7 ض 
الن ظور الن ظور 62222 الن ظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

23921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B.B  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SMILE

مركز   : أإيج ز  الشركة  غرض 

التجمي2.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

امز7 ن  ش رع  زنقة  الخ مس  محمد 

ر7 ض  فندق  عم رة  االول  الط أق 
الن ظور   62222 الن ظور  الن ظور 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : احمد  أوع صم  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : اأراهيم  أوع صم  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أوع صم احمد عنوانه)ا) 
الن ظور   123 رقم  لعرا�شي  أحي 

62222 الن ظور املغرب.

السيد أوع صم اأراهيم عنوانه)ا) 
الن ظور   123 رقم  لعرا�شي  أحي 

62222 الن ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أوع صم احمد عنوانه)ا) 
الن ظور   123 رقم  لعرا�شي  أحي 

62222 الن ظور املغرب

السيد أوع صم اأراهيم عنوانه)ا) 
الن ظور   123 رقم  لعرا�شي  أحي 

62222 الن ظور املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 24 م رس 

2222 تحت رقم 477.

499I

CABINET BOUZIDI

WINNER SERVICES
إعالن متعدد القرارات

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوز7دي ص.ب 125 

الن ظور ، 62222، الن ظور املغرب

WINNER SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: حي 

املسجد ش رع الجزائر س أني انص ر 

الن ظور 62222 الن ظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.22527

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   15 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نش ط  توسع  م يلي: 

جميع  وتصدير  استيراد   : أإظ فة 

املنتج ت الغذائية وبدوات التجمي2 

املنزلية  التجهيزات  و  واملنسوج ت 

ومواد  وموادالتنظيف  وااللكترونية 

البن ء

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تغيير املقر االجتم عي للشركة:  م يلي: 

:حي  الى  املقر  الع م نق2  قرر الجمع 

املسجد ش رع الجزائر س أني انص ر

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

ينص  الذي   :2 أند  رقم  أند 

الشركة  نش ط  توسع  م يلي:  على 

جميع  وتصدير  استيراد   : أإظ فة 

املنتج ت الغذائية وبدوات التجمي2 

املنزلية  التجهيزات  و  واملنسوج ت 

ومواد  وموادالتنظيف  وااللكترونية 

البن ء

الذي ينص على   :5 أند رقم أند 

:حي  للشركة  املقراالجتم عي  م يلي: 

املسجد ش رع الجزائر س أني انص ر

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 29 م رس 

2222 تحت رقم 522.

522I

موثق

MINI POSTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

موثق

7 ش رع املعتمد اأن عب د إق مة اأن 

الخطيب ألوك ب الط أق األول رقم 

36 ، 92222، طنجة املغرب

MINI POSTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي طنجة حي 

نجيبة، زنقة 88، رقم 11 ، الط أق 

االر�شي - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

125971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 بكتوبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MINI  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.POSTE

صن عة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

منتج ت  وجميع  واملعجن ت  الخبز 

،استيراد وتصدير وتوزيع  املخبوزات 

املخ أزشراء  ومنتج ت  السلع  جميع 

وبيع توزيع املنتج ت الغذائية أجميع 

وتصدير  واستيراد  ،تج رة  بشك له  

جميع املنتج توبوجه ع م ، إجراء بي 

مع ملة صن عية بو م لية بو تج ر7ة بو 

منقولة بو غير منقولة تتعلق بشك2 

املذكور  مب شر بو غير مب شر أ ل�شيء 

بعاله.

عنوان املقر االجتم عي : طنجة حي 
الط أق   ،  11 رقم   ،88 زنقة  نجيبة، 

االر�شي - 92222 طنجة املغرب.
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بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد اأراهيم خو7  : 122 حصة 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  خو7   اأراهيم  السيد 
فدان  دوار  انجرة،  الفحص 
السعيدي، جم عة وقي دة البحراو7ين 

92222 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خو7   اأراهيم  السيد 
فدان  دوار  انجرة،  الفحص 
السعيدي، جم عة وقي دة البحراو7ين 

92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   32 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252453.
521I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

TRACOSLAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح س حة الني2 رقم 62 
العيون ، 72222، العيون املغرب

TRACOSLAY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي موالي 
رشيد ألوك 26 الشطر االول رقم 22 

مكرر - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
41271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.TRACOSLAY

اشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املتعددة.

عنوان املقر االجتم عي : حي موالي 
رشيد ألوك 26 الشطر االول رقم 22 

مكرر - 72222 العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الرحيم البالل : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 : البالل  الرحيم  عبد  السيد 

122222 أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

البالل  الرحيم  عبد  السيد 
حي   169 زنقة أرشيد رقم  عنوانه)ا) 

خط الرملة 1 72222 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

البالل  الرحيم  عبد  السيد 
حي   169 زنقة أرشيد رقم  عنوانه)ا) 

خط الرملة 1 72222 العيون املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 962.

522I

ATENORD IMMOBILIER

DECKER INDUSTRIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

PRONETECH SERVICES

 43B مركز األعم ل التج ر7ة قطعة

املنطقة الحرة لطنجة ، 92222، 

طنجة املغرب

DECKER INDUSTRIEL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 ZONE وعنوان مقره  اإلجتم عي

 FRANCHE D›EXPORTATION

 LOT N 01 N 23 - 90000

.TANGER MAROC

تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري -.

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2212 بأر27   29 في  املؤرخ 

املص دقة على :

 YVON GUY )ة)  السيد  تفو7ت 

اجتم عية  حصة   BECCHIA 24

السيد  لف ئدة  حصة   24 بص2  من 

 ERIC HUBERT GROSMAIRE )ة) 

أت ر7خ 29 بأر27 2212.

 YVON GUY )ة)  السيد  تفو7ت 

حصة اجتم عية من   BECCHIA 11

)ة)  السيد  لف ئدة  حصة   76 بص2 

 PHILIPPE DANIEL THEODORE

بأر27   29 أت ر7خ   GROSMAIRE

.2212

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يونيو   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2212 تحت رقم 48829.

523I

fiduciaire koutoubia

SOCIETE RUGS WORLD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire koutoubia

 rue hasan ben m›barek 34

 gueliz ، 40000، marrakech

maroc

SOCIETE RUGS WORLD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي اق مة 

االيم ن عم رة 12 الط أق االول شقة 

رقم 8 الشر7قية - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. SOCIETE RUGS WORLD

و  تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الحرفيين  ح جيلت  جميع  تصدير 

االيراد و التصدير.

اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

االيم ن عم رة 12 الط أق االول شقة 
مراكش   42222  - الشر7قية   8 رقم 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة لبنى الفش خ : 922 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الفش خ  لبنى  السيدة 

الط أق   12 عم رة  االيم ن  اق مة 

 42222 8 الشر7فية  االول شقة رقم 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الفش خ  لبنى  السيدة 
اق مة االيم ن عم رة 12 الط أق االول 

شقة رقم 42222 مراكش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   25 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3764.

524I
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Les bons comptes

 AFRICA SECURE
COMPLIANCE SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc
 AFRICA SECURE COMPLIANCE

SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي إق مة 
الهدى ش رع محمد ألفر7ج ج ه ج 
2 أن ية 92 شقة 15 سيدي مؤمن 

الدار البير ء - 22452 الدار 
البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
539757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 AFRICA SECURE COMPLIANCE

.SARLAU
 : أإيج ز  الشركة  غرض 

الهندسة,املراقبة و التحلي2 التقني.
إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 2 الهدى ش رع محمد ألفر7ج ج ه ج 
أن ية 92 شقة 15 سيدي مؤمن الدار 
البير ء  الدار   22452  - البير ء 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : لكن وي  رح ل  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  لكن وي  رح ل  السيد 
شقة   2 ش رع لحسن األرجون ط أق 
الدار   22422 املستشفي ت  كو   5

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لكن وي  رح ل  السيد 
شقة   2 ش رع لحسن األرجون ط أق 
الدار   22422 املستشفي ت  كو   5

البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822866.
525I

UPSILON CONSULTING

REAFLEX
إعالن متعدد القرارات

UPSILON CONSULTING
زاو7ة ش رع عمر الخي م و ش رع عبد 

الرحيم أوعبيد، الط أق الرابع، 
شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البير ء املغرب
REAFLEX »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر7ك الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: 46، ش رع 

الزرقطوني، مكتب رقم 16-15، 
الط أق 6 - 22252 الدار البير ء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.467283

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   29 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
922 حصة اجتم عية  تفو7ت  م يلي: 
من طرف السيد نور الدين ازح ف 

H2A SARL لص لح الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
من  للشركة،  الق نوني  الشك2  تغيير 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
الشر7ك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
تعدي2 النظ م األس �شي للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
الشك2 الق نوني

أند رقم 8: الذي ينص على م يلي: 
املس هم ت

أند رقم 9: الذي ينص على م يلي: 
ربس امل ل

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822367.

526I

AADA CONSULTING

NETWADIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

AADA CONSULTING
رقم 7 زنقة احمد توكي الط أق الث ني 

رقم 12 الدار البير ء ، 22222، 
الدار البير ء املغرب

NETWADIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

 RUE 27 وعنوان مقره  اإلجتم عي
 BAPAUME ETG 8 BUREAU N
A CASABLANCA - 20000 الدار 

البير ء املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.337869

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2221 نونبر   22 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
NETWADIM مبلغ ربسم له  12.222 
 27 اإلجتم عي  درهم وعنوان مقره  
 RUE BAPAUME ETG 8 BUREAU
N A CASABLANCA - 22222 الدار 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  البير ء 

االمك ني ت لستمرار النش ط.
 RUE ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 BAPAUME ETG 8 BUREAU N A
الدار   CASABLANCA 27 - 22222

البير ء املغرب. 

و عين:

و  معروف  سعيد  السيد)ة) 

 21 زنقة  عطور  تجزئة  عنوانه)ا) 

عم رة 18 رقم 21 س م الدار البير ء 

املغرب  البير ء  الدار   22222

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 817287.

527I

الزو7ن املصطفى

SOCIETE ROJKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

الزو7ن املصطفى

عم رة 9 زنقة أنزرت شقة 5 الط أق 

3 حمر7ة ، 52222، مكن س املغرب

SOCIETE ROJKA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  االجتم عي رقم 

117 الط أق الث لث الشقة رقم 3 

مرج ن 1 الشطر 1 - 52272 مكن س 

املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.54273

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 31 ين ير 2222 تمت إض فة 

إلى نش ط الشركة  الت لية  األنشطة 

الح لي :

ٲشغ ل حفر االأ ر.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   17 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 4265.

528I
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SALMA CONSEIL

STE MY ALIMENTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SALMA CONSEIL

 APPT. 14 IMM. 101 AL MANAR

 C HAY ACHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE MY ALIMENTATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 3ـ  4 

عم رة 84 ش رع محمد الزرقطوني 

جليز مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

84627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2217 بكتوبر   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MY ALIMENTATION

ت جرـ   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مطعم.

ـ 4  عنوان املقر االجتم عي : رقم 3 

الزرقطوني  محمد  ش رع   84 عم رة 

مراكش   42222  - مراكش  جليز 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد املغ ري بحمد : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : رضوان  االمغ ري  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  بحمد  املغ ري  السيد 
حي   162 مجموعة محمد س فو رقم 
مراكش   42222 يوسف أن ت شفين 

املغرب.
السيد االمغ ري رضوان عنوانه)ا) 
دوار الج مع املراأطين سع دة 42222 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بحمد  املغ ري  السيد 
حي   162 مجموعة محمد س فو رقم 
مراكش   42222 يوسف أن ت شفين 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   27 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2217 تحت رقم 91362.
529I

ORENJI

FOR SECURITE PRINCIPALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORENJI
32 ش رع محمد الخ مس الشقة 

رقم 4 حي الحسني أرك ن ، 63222، 
أرك ن املغرب

 FOR SECURITE PRINCIPALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 

عين السلط ن رقم 3 حي القدس - 
63322 أرك ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
8425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FOR  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SECURITE PRINCIPALE
غرض الشركة أإيج ز : - الحراسة 

واملراقبة;

-التنظيف;

بعم ل الحدائق.
عنوان املقر االجتم عي : زنقة عين 

السلط ن رقم 3 حي القدس - 63322 

أرك ن املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد إدريس الت قي : 342 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد لشع ر محمد : 332 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد بربيب لحسن : 332 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الت قي  إدريس  السيد 
القدس  حي  الكبير  القصر  زنقة   24

63322 أرك ن املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  لشع ر  السيد 
أرك ن   63322 1 حي املق ومة  زنقة   4

املغرب.

السيد بربيب لحسن عنوانه)ا) 77 
 63322 األندلس  حي  ت مز7رت  زنقة 

أرك ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الت قي  إدريس  السيد 
القدس  حي  الكبير  القصر  زنقة   24

63322 أرك ن املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أبرك ن  االأتدائية 

2222 تحت رقم 182/2022.

512I

expert comptable

STE LAMA BEAUTE SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

expert comptable

nador ، 62000، nador maroc

STE LAMA BEAUTE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

العمران - سلوان - 62222 الن ظور 

املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.22887

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2222 تم تحو27  25 بأر27  املؤرخ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 62222  - سلوان   - العمران  »حي 

 - »ش رع مدر7د  إلى  الن ظور املغرب» 
رقم 11 - حي السوق - زايو - 62222 

الن ظور املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 578.

511I

CEMACONSEILS SARL

 XIAN كسيان جيليال ش.ذ.م.م

GELILA SARL
إعالن متعدد القرارات

CEMACONSEILS SARL

 RUE DE METZ BENJDIA ، 13

20000، CASABLANCA MAROC

 XIAN كسي ن جيليال ش.ذ.م.م

GELILA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: الحي 

الصن عي مرزاقة رقم 153 تيط 

ملي2 - 29642 الدار البير ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.425257

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   12 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم القرار الرابع: الذي ينص 

اإلجتم عي  املقر  تغيير  م يلي:  على 

الطر7ق  الت لي:  العنوان  إلى  للشركة 

111 الط أق السفلي زنقة  الش طئية 

املع دن الحي الصن عي البرنو�شي.
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قرار رقم القرار الث ني: الذي ينص 
تتفو7ت  على  املص دقة  م يلي:  على 
مجموع  من  إجتم عية  حصة   322
شوان  السيد  يمتلكه   حصة   322

وانغ لف ئدة السيد ييتش و وانغ
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
الذي ينص  أند رقم البند الرابع: 
محدد  اإلجتم عي  املقر  م يلي:  على 
الش طئية  الطر7ق  البير ء  أ لدار 
املع دن  زنقة  السفلي  الط أق   111

الحي الصن عي البرنو�شي
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822323.

512I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE PROMO D2H 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكر7م أن جلون 

مك تب بشرف، مكتب 14 الط أق 2 
FES MAROC ،32222 ، ف س

 SOCIETE PROMO D2H SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع عبد 
الكر7م أنجلون ، رقم 42 ، الط أق 
الس دس ،مك تب اشرف ف س - 

32222 ف س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72233
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. SOCIETE PROMO D2H SARL

منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 
عق ري.

عنوان املقر االجتم عي : ش رع عبد 
الط أق   ،  42 رقم   ، الكر7م أنجلون 
 - ف س  اشرف  ،مك تب  الس دس 

32222 ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد الفت ح العمري : 522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد رشيد العلمي : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
العمري  الفت ح  عبد  السيد 
الثع لبي  العز7ز  زنقة عبد  عنوانه)ا) 
ف س   32222 م ج ف س   12 الشقة 

املغرب.
عنوانه)ا)  العلمي  رشيد  السيد 
كر7و  حي  ألوك ب   18 زنقة   6 رقم 

زواغة ف س 32222 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  العلمي  رشيد  السيد 
كر7و  حي  ألوك ب   18 زنقة   6 رقم 

زواغة ف س 32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1794.

513I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JAMA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
رفع ربسم ل الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC
 JAMA PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 63 
ألوك 25 ش رع ب بيت محند تيكو7ن 

بك دير - 82222 بك دير املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.32655

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2222 م رس   24 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
من  بي  درهم»   1.422.222»
 1.522.222« إلى  درهم»   122.222»
تقديم حصص   : عن طر7ق  درهم» 

نقدية بو عينية.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129328.
514I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TIM INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد
رفع ربسم ل الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

TIM INVEST شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ألوك ب رقم 
82شقة في الط أق الث ني حي الهدى 

اك دير - 82222 بك دير املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.52493

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2222 م رس   12 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
من  بي  درهم»   2.522.222»
 2.622.222« إلى  درهم»   122.222»
تقديم حصص   : عن طر7ق  درهم» 

نقدية بو عينية.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129312.

515I

omnium management

ANASS FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

ANASS FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 18 

الط أق األول زنقة 225 عين ق دوس 

- 32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 بكتوبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANASS :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

. FISH

أيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السمك أ لجملة والتقسيط.
 18 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 

225 عين ق دوس  الط أق األول زنقة 

- 32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : ز7راري  الحسن  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ز7راري  الحسن  السيد 
225 حي به2 ف س  الزنقة   18 الرقم 

عين ق دوس 32222 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مسرار  محمد  السيد 
رقم 18 زنقة 225 حي به2 ف س عين 

ق دوس 32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   23 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 4847.
516I

DAR COMPTABILITE

AMOFAM PRO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
AMOFAM PRO IMMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي اوالد 
ميمون رقم 218 - 62222 الن ظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

23911
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.AMOFAM PRO IMMO
االنع ش   : غرض الشركة أإيج ز 

العق ري واشغ ل البن ء.
: حي اوالد  عنوان املقر االجتم عي 
الن ظور   62222  -  218 ميمون رقم 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 242  : حليمة  بشير  اأن  السيد 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 492  : بشيرمصطفى  اأن  السيد 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

272 حصة   : السيد اربيب محمد 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة اأن بشير حليمة عنوانه)ا) 
 62222  218 رقم  ميمون  اوالد  حي 

الن ضور املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  اربيب  السيد 
 62222  218 رقم  ميمون  اوالد  حي 

الن ضور املغرب.
بشيرمصطفى  اأن  السيد 
ش رع الد اأن الوليد رقم  عنوانه)ا) 

27 93222 تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  اربيب  السيد 
 62222  218 رقم  ميمون  اوالد  حي 

الن ضور املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 577.
517I

DAR COMPTABILITE

 MMFK TRANSPORT ET
ENTREPOSAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
 MMFK TRANSPORT ET

ENTREPOSAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي الحي 
املدني رقم 15 - 62222 الن ضور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
23925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2221 نونبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MMFK :  اإلقتر ء أمختصر تسميته
.TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
تصدير   : أإيج ز  الشركة  غرض 
,تجميع وارس ل االمتعة و  و استيراد 

االرس لي ت.
الحي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الن ضور   62222  -  15 رقم  املدني 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 322  : فكر7ة  الوشيري  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 322  : السيدة أوشيحة ميمونت 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 122  : الوشيري  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 322  : الوشيري  كر7م  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة الوشيري فكر7ة عنوانه)ا) 
 13 رقم45مجموعة  املدني  الحي 

62222 الن ضور املغرب.
ميمونت  أوشيحة  السيدة 
عنوانه)ا) الحي املدني رقم 15 62222 

الن ضور املغرب.
السيد محمد الوشيري عنوانه)ا) 
الحي املدني رقم 15 62222 الن ضور 

املغرب.
عنوانه)ا)  الوشيري  كر7م  السيد 
الحي املدني رقم 15 62222 الن ضور 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الوشيري فكر7ة عنوانه)ا) 

 13 رقم45مجموعة  املدني  الحي 

62222 الن ضور املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 556.

518I

omnium management

LUXOPTICA N.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

LUXOPTICA N.A شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي متجر 4 

اق مة ب ب 12 تجزئة مرزاقة عين 

السمن - 32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

71535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.LUXOPTICA N.A

 : أإيج ز  الشركة  غرض 

أ لجملة  الطبية  النظ رات  أيع 

التصدير-  و  االستيراد   - والتقسيط 

أيع إكسسوارات و اللوازم الطبية و 

الصيدلية.
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متجر   : االجتم عي  املقر  عنوان 

تجزئة مرزاقة عين   12 اق مة ب ب   4

السمن - 32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : املطيري  ن جم  حسين  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املطيري  ن جم  حسين  السيد 

النخي2  حي   29 رقم  فيال  عنوانه)ا) 

زواغة 32222 ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املطيري  ن جم  حسين  السيد 

النخي2  حي   29 رقم  فيال  عنوانه)ا) 

زواغة 32222 ف س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1214.

519I

MGE.TACHO.AYMEN

MGE.TACHO.AYMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

MGE.TACHO.AYMEN

 RUE NAJ EL HOUDA 248

 KHOURIBGA، 20500،

KHOURIBGA MAROC

MGE.TACHO.AYMAN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 248 

تجزئة نهج الهودا - 25222 خر7بكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

5671/253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
MGE.  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.TACHO.AYMAN
بشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة
 248  : االجتم عي  املقر  عنوان 
خر7بكة   25222  - تجزئة نهج الهودا 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : مراد  املتريف  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  مراد  املتريف  السيد 
خر7بكة   25222 الفتح  تجزئة   261

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مراد  املتريف  السيد 
خر7بكة   25222 الفتح  تجزئة   261

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 االأتدائية أخر7بكة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 159.
522I

س2 سوليسيون

كطان اوطيلري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

س2 سوليسيون
ش رع االدريسية زنقة ط رق ز7 د 

رقم 64 الط أق 1 ، 92222، طنجة 
املغرب

كط ن اوطيلري شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي طنجة 

الب لي  تجزئة م الأ ط  هيلز الط أق 4 

رقم 65 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

كط ن   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

اوطيلري.

نص ئح   : أإيج ز  الشركة  غرض 

حول إدارة املنشآت الفندقية.

طنجة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الب لي  تجزئة م الأ ط  هيلز الط أق 4 

رقم 65 - 92222 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : اختوتة  رشيد  محمد  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

 : اختوتة  رشيد  محمد  السيد 

1222 أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اختوتة  رشيد  محمد  السيد 

الوطنية  الجبهة  زنقة  عنوانه)ا) 

الط أق 4 92222 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اختوتة  رشيد  محمد  السيد 

الوطنية  الجبهة  زنقة  عنوانه)ا) 

الط أق 4 92222 طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252731.

521I

CAUDEC CONSEIL

صاناش سيكيريتي
إعالن متعدد القرارات

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart( et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA MAROC

ص ن ش سيكيريتي »شركة 

املس همة»

وعنوان مقره  االجتم عي: ش رع 

يعقوب املنصور إق مة املنصور 

أن ء 14 شقة 12 - - الدار البير ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.164259

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

2222 تم اتخ ذ  28 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

التبرع أ ألسهم أين املس همين

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشك2 الق نوني للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

اإلدارة  مجلس  بعر ء  مه م  نه ية 

واملدقق وتعيين مسير وحيد

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

الق نوني  الشك2  تحو27  استكم ل 

بشك2 نه ئي

قرار رقم 5: الذي ينص على م يلي: 

في  للشركة  النظ م األس �شي  اعتم د 

شكله  الق نوني الجديد

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
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أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشك2 الق نوني للشركة

أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

املس همة 

على  ينص  الذي   :14 رقم  أند 

م يلي: تعيين مسير وحيد

أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

ربس م ل الشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

فبراير 2221 تحت رقم 763943.

522I

أوهالل

STE ERA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أوهالل

ش رع أئر انزران مك تب االدريسية 

ف س، 32222، ف س املغرب

STE ERA NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة أ ب 

السالم 3ب رقم 12 ف س طر7ق عين 

الشقف 32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ERA NEGOCE

اصالح   : أإيج ز  الشركة  غرض 

ميك نيكي صب غة .

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

أ ب السالم 3ب رقم 12 ف س طر7ق 

عين الشقف 32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 52  : عدلي  اليزمي  كم ل  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 52  : خديجة  أوهالل  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 52  : عدلي  اليزمي  كم ل  السيد 

أقيمة 122 درهم.

 52  : خديجة  أوهالل  السيدة 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عدلي  اليزمي  كم ل  السيد 

ف س طر7ق عين الشقف  عنوانه)ا) 

32222 ف س املغرب.

السيدة أوهالل خديجة عنوانه)ا) 

 32222 الشقف  عين  طر7ق  ف س 

ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

لعتيكي  الفت ح  عبد  السيد 

طر7ق  ف س  عنوانه)ا)  االدري�شي 

سيدي حزازم 32222 ف س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم -.

523I

NJ BUSINESS

STE Y.SS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

STE Y.SS TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مك تب 

م ر7ن  ط أق 3 مكتب 19 ش رع عبد 

الكر7م أن جلون املدينة الجديدة - 

32222 ف س املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.64215

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

املؤرخ في 28 م رس 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 19 مكتب   3 ط أق  م ر7ن   »مك تب 

ش رع عبد الكر7م أن جلون املدينة 

املغرب»  ف س   32222  - الجديدة 

ليم  ش رع كرامة  زنقة   5 »شقة  إلى 

الزهور 1 - 32222 ف س املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1912.

524I

CABINET KHACHIM

ZN CALL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

ZN CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 23 زنقة 

بنوال عم رة فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميموزة - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZN  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.CALL

غرض الشركة أإيج ز : - إستغالل 

مركز اإلتص ل

مواكبة و مس عدة الزب ئن

تج رة مختلفة.

زنقة   23  : عنوان املقر االجتم عي 

بنوال عم رة فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميموزة - 14222 القنيطرة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   522  : السيد ن ور املهدي 

أقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : السيد زر7د محمد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  السيد ن ور املهدي عنوانه)ا) 
موالي رشيد مجموعة3 زنقة 25 رقم 

24 22723 البير ء املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  زر7د  السيد 

محمد  مجموعة4  رشيد  موالي  حي 

البير ء   22723  88 رقم  أوز7 ن 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد ن ور املهدي عنوانه)ا) 
موالي رشيد مجموعة3 زنقة 25 رقم 

24 22723 البير ء املغرب

عنوانه)ا)  محمد  زر7د  السيد 

محمد  مجموعة4  رشيد  موالي  حي 

البير ء   22723  88 رقم  أوز7 ن 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 26 بأر27 

2222 تحت رقم 92973.

525I
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CABINET BADREDDINE

SABAPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 ب مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

رقم 1 ، 2، مراكش املغرب
SABAPACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي الطر7ق 
االقليمي رقم 228 4 كلم طر7ق 

مراكش العط و7ة - * قلعة السراغنة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
5167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SABAPACK
تصنيع   -  : غرض الشركة أإيج ز 
بو  البالستيك  أأنواعه   العبوات 

الكرتون.
املنتج ت  وتصدير  استيراد 

املتعلقة أ لنش ط. 
العملي ت  جميع  العموم  وعلى 
املدنية، التج ر7ة، امل لية، الصن عية 
ترتبط أصفة  التي قد  والعق ر7ة 
مب شرة بو غير مب شرة بغرض الشركة 
والتي من شأنه  تطو7ر غرض الشركة.
الطر7ق   : االجتم عي  املقر  عنوان 
طر7ق  كلم   4  228 رقم  االقليمي 
مراكش العط و7ة - * قلعة السراغنة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 222.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 SABAPACK : 2.000 الشركة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الصم د  عبد  أقلول  السيد 

 423 2 رقم  عنوانه)ا) تجزئة تس وت 

* العط و7ة املغرب.

عنوانه)ا)  عرفي  سمية  السيدة 
 *  41 رقم   16 زنقة   2 الشف ء  عين 

الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الصم د  عبد  أقلول  السيد 

 423 2 رقم  عنوانه)ا) تجزئة تس وت 

* العط و7ة املغرب

عنوانه)ا)  عرفي  سمية  السيدة 
 *  41 رقم   16 زنقة   2 الشف ء  عين 

الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أقلعة السراغنة أت ر7خ 11 

بأر27 2222 تحت رقم 168/2022.

526I

NJ BUSINESS

STE INSTANT D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

STE INSTANT D›OR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 

تج ري رقم 3 زهرة املدائن رقم 48 

طر7ق عين الشقف - 32222 ف س 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

71931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.INSTANT D’OR
تصفيف   : غرض الشركة أإيج ز 
الشعر للسيدات بو للرج ل - تجمي2.

مح2   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 48 زهرة املدائن رقم   3 تج ري رقم 
ف س   32222  - طر7ق عين الشقف 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : الي زغي  سلمى  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  الي زغي  السيدة سلمى 
رقم 48 زهرة املدائن 3 ط أق 2 طر7ق 

عين الشقف 32222 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الي زغي  السيدة سلمى 
رقم 48 زهرة املدائن 3 ط أق 2 طر7ق 

عين الشقف 32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   18 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1522.
527I

NJ BUSINESS

STE ZSK TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

STE ZSK TRAV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي مك تب 

م ر7ن  الط أق 3 مكتب 19 ش رع عبد 

الكر7م أنجلون املدينة الجديدة - 

32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

71955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ZSK TRAV SARL

االعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املختلفة او البن ء .

مك تب   : االجتم عي  املقر  عنوان 

م ر7ن  الط أق 3 مكتب 19 ش رع عبد 

 - الجديدة  املدينة  أنجلون  الكر7م 

32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد قزم ن : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : السعودي  حميد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  قزم ن  محمد  السيد 
أروكسي2  زنقة   25 وهران  ش رغ 

الزهور 1 32222 ف س املغرب.

السيد حميد السعودي عنوانه)ا) 

تجزئة  الصقر  زنقة  الكرامة  ش رغ 

ف س   32222  1 الزهور  ادريس  اأ  

املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  قزم ن  محمد  السيد 
أروكسي2  زنقة   25 وهران  ش رغ 

الزهور 1 32222 ف س املغرب
السيد حميد السعودي عنوانه)ا) 
ش رغ الكرامة زنقة الصقر تجزئة اأ  
ادريس الزهور 1 32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   21 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1488.
528I

NJ BUSINESS

STE BELVRD 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE BELVRD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ط أق 3 
شقة رقم 196 زنقة 13 حي الجديد 
زواغة العلي  - 32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
72121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BELVRD
االعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املختلفة و البن ء

او  الصن عية  املعدات  ت جير 

االالت.

 3 ط أق   : عنوان املقر االجتم عي 

حي الجديد   13 زنقة   196 شقة رقم 

زواغة العلي  - 32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ربسم ل الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:

 12.222  : سم ن  حن ن  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  سم ن  حن ن  السيدة 
رقم 196 زنقة 13 الحي الجديد زواغة 

العلي  ف س 32222 ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سم ن  حن ن  السيدة 
رقم 196 زنقة 13 الحي الجديد زواغة 

العلي  ف س 32222 ف س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1662.

529I

GREEN HELP MEDIA

GREEN HELP MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

GREEN HELP MEDIA

 Appartement 56, 5ème Etage

 Résidence SAAD 2 Beni Touzine

، 90000، TANGER MAROC

GREEN HELP MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي الشقة 56 

الط أق 5 إق مة سعد 2 أني توز7ن - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
125945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.GREEN HELP MEDIA
بنشطة   -  : غرض الشركة أإيج ز 

األفالم والفيديو والتلفز7ون
إنت ج وتوزيع مقطوع ت دع ئية

تصميم ملصق ت إعالنية
تسجيالت جميع بنواع األحداث

إجراء املق أالت وبثه 
األحداث  وتنشيط  تنظيم 

واملؤتمرات 
إنش ء املواقع االلكترونية.

الشقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
56 الط أق 5 إق مة سعد 2 أني توز7ن 

- 92222 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
122 حصة  السيدة حن ن عزوز : 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  عزوز  حن ن  السيدة 
92222 طنجة  23 زنقة مونت أالنك 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عزوز  حن ن  السيدة 
92222 طنجة  23 زنقة مونت أالنك 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   32 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252442.

532I

CONSULTATION ET SERVICES

BOOST IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CONSULTATION ET SERVICES

 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2

 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

BOOST IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 26 ش رع 

مرس سلط ن ط أق 1 رقم 3 - 

22226 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

522557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 بكتوبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BOOST IMMOBILIER

منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

بو  مختلفة  أأعم ل  مق ول  عق ري, 

البن ء.

26 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

مرس سلط ن ط أق 1 رقم 3 - 22226 

الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : املعروفي  انس  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد انس املعروفي عنوانه)ا) حي 
ط   42 ش رع الدوحة رقم   23 الفتح 
23 عين الشق 22472 الدار البير ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد انس املعروفي عنوانه)ا) حي 
ط   42 ش رع الدوحة رقم   23 الفتح 
23 عين الشق 22472 الدار البير ء 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بكتوبر 2221 تحت رقم 798255.

531I

smaticomp

PISTAR INVESTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

PISTAR INVESTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 151 زنقة 

بس مة اأن ز7د الط أق 2 الجهة 
االيسر املع ر7ف الدار البير ء - 

22222 الدار البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
538433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. PISTAR INVESTE

انشطة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مرتبطة أ لر7 ضة .

 151  : االجتم عي  املقر  عنوان 
زنقة بس مة اأن ز7د الط أق 2 الجهة 

 - البير ء  الدار  املع ر7ف  االيسر 

22222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : السيد محمد الدحم ني 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : السيد محمد الدحم ني 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد الدحم ني عنوانه)ا) 
 12 رقم   19 زنقة   1 السالمة  حي 

البير ء 2222 الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

سفي ن  الدحم ني  السيد 
املسيوي  محمد  زنقة   42 عنوانه)ا) 

أرشيد   4671 أرشيد  الراحة  حي 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 32 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819612.

532I

KHM CONSULTING

AG FONCIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING

1 زنقة ايت أ عمران املمر ب الط أق 

االول الرقم 126 تق طع ش رع محمد 

الخ مس و املق ومة ، 22252، الدار 

البير ء املغرب

AG FONCIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 67 زنقة 
عز7ز أالل الط أق 2 الرقم 3 مع ر7ف 

- 22372 الدار البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539855
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AG  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.FONCIER
البن ء,   : أإيج ز  الشركة  غرض 

التطو7ر العق ري.
زنقة   67  : عنوان املقر االجتم عي 
عز7ز أالل الط أق 2 الرقم 3 مع ر7ف 

- 22372 الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ربسم ل الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:
 12.222  : ك وزي  هش م  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 12.222  : السيد عص م ادفيفي 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  ك وزي  هش م  السيد 
 43 فيال  ريسور  كولف  ك ليفورني  
أوسكورة النواصر  املدينة الخرراء 

27182 الدار البير ء املغرب.
عنوانه)ا)  ادفيفي  السيد عص م 
البدر عم رة 3 رقم 12 مج 17 سيدي 
البير ء  الدار   22622 البرنو�شي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ك وزي  هش م  السيد 
 43 فيال  ريسور  كولف  ك ليفورني  
أوسكورة النواصر  املدينة الخرراء 

27182 الدار البير ء املغرب

عنوانه)ا)  ادفيفي  السيد عص م 
البدر عم رة 3 رقم 12 مج 17 سيدي 

البير ء  الدار   22622 البرنو�شي 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822965.

533I

STE TCHAGH TRAVAUX

TCHAG TRAVAUX شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STE TCHAGH TRAVAUX

اق مة اشراق رقم 164 الشقة رقم 2 

ت زة، 35222، ت زة املغرب

شركة TCHAG TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي اق مة 

اشراق رقم 164 الشقة رقم 2 ت زة 

35222 ت زة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

6461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.TCHAG TRAVAUX

ااالشغ ل   : غرض الشركة أإيج ز 

املختلفة و البن ء-االشغ ل الغ أو7ة-

االستيراد و التصدير..

اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

ت زة   2 الشقة رقم   164 اشراق رقم 

35222 ت زة املغرب.
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بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ربسم ل  مبلغ 
122.222.222 درهم، مقسم ك لت لي:
 : تشغتشوغة  محمد  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
تشغتشوغة  محمد  السيد 
و مكن س  زاو7ة ف س   27 عنوانه)ا) 

عم رة أن ني 35222 ت زة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
تشغتشوغة  محمد  السيد 
و مكن س  زاو7ة ف س   27 عنوانه)ا) 

عم رة أن ني 35222 ت زة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   28 أت ر7خ  أت زة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 137.

534I

CAFIGEC

 RL LAANAIT
 INTERNATIONAL
 INVESTMENT &

CONSULTING GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 RL LAANAIT INTERNATIONAL
 INVESTMENT & CONSULTING

GROUP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 26، ش رع 
مرس السلط ن الط أق 1 شقة 3 - 

22122 الدار البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RL  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 LAANAIT INTERNATIONAL

 INVESTMENT & CONSULTING

.GROUP

وك لة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

استش رات التسو7ق واالستراتيجي ت 

الرقمية.

التج رة الرقمية.

عنوان املقر االجتم عي : 26، ش رع 

 -  3 شقة   1 مرس السلط ن الط أق 

22122 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : رشيد  لعن يت  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  رشيد  لعن يت  السيد 

فرنس  22122 فرنس  فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  لعن يت  السيد 

فرنس  22122 فرنس  فرنس 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822797.

535I

DAR AL MOUHTASSIB

SELFINVEST SA
تأسيس شركة املس همة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE LA BRUYERE ، 20040، 29

CASABLANCA MAROC
SELFINVEST SA »شركة 

املس همة» 
وعنوان مقره  االجتم عي: 221، 
ش رع الزرقطوني -، 22242 الدار 

البير ء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املس همة»
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.129929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2224 م رس   18
األس �شي لشركة املس همة أ ملميزات 

الت لية:
شك2 الشركة : شركة املس همة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SELFINVEST SA
األخذ  غرض الشركة أإيج ز : • 
أ ملش ركة على حصص في الشرك ت 

ق ئمة بو قيد التأسيس، 
و التج رة ع مة في  البيع و الشراء 
األسهم  بو  األسهم  بو  امل لية  األوراق 
اعتب ر7ين  بشخ ص  عن  الص درة 

خ صين بو طبيعيين،
امل لية  األوراق  مح فظ  إدارة 

املكتسبة أوس ئ2 مختلفة،
اإلدارة و املراقبة املب شرة بو الغير 

مب شرة لجميع األعم ل و الشرك ت،
التأجير  و  التشييد  و  االستحواذ 
و املعدات و تشغي2 بي مبنى يمكن 
استخدامه ملم رسة بنشطة الشركة،
مب شرة  غير  بو  مب شرة  املش ركة 
التي  التج ر7ة  العملي ت  جميع  في 
األشي ء  أأحد  مرتبطة  تكون  قد 
املذكورة بعاله عن طر7ق املس همة 
بو االكتت ب بو شراع األوراق امل لية 
بو  االندم ج  بو  الشركة  حقوق  بو 
التكو7ن الجمعي ت بو املش ركة بو غير 

دلك، 

الشركة  مس همة  العموم  وعلى 

أكيفية مب شرة بو غير مب شرة في بي 

عملية م لية ، منقولة بو عق ر7ة وفي 

ك2 مب درة تج ر7ة بو صن عية يمكن 

غير  بو  مب شرة  أطر7قة  ترتبط  بن 

بعاله  املذكورة  أ ألنشطة  مب شرة 

تنمية  على  تس عد  بن  إمك نه   في  بو 

الشركة.

 ،221  : االجتم عي  املقر  عنوان 

الدار   22242  - الزرقطوني  ش رع 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 322.222 و7بلغ ربسم ل الشركة 

درهم،

مقسم ك لت لي:

الكت ني  الشر7ف  حسن  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.522  :

للحصة .

الشر7ف  الجلي2  عبد  السيد 

 122 حصة أقيمة   1.497  : الكت ني 

درهم للحصة .

 : السيد يوسف الشر7ف الكت ني 

1 حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة رج ء الشر7ف الكت ني : 1 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة مر7م الشر7ف الكت ني : 1 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

مجلس  بعر ء  بو  املتصرفون 

الرق أة: 

الكت ني  الشر7ف  حسن  السيد 
اإلدارة  مجلس  رئيس  أصفته)ا) 
البديع  قصر  زنقة   ،12 عنوانه)ا) 

 22242 السالم  حي  الطو27  الحق2 

الدار البير ء املغرب

الكت ني  الشر7ف  مر7م  السيدة 

 ،12 عنوانه)ا)  متصرفة  أصفته)ا) 
زنقة قصر البديع الحق2 الطو27 حي 

السالم 22242 الدار البير ء املغرب

الكت ني  الشر7ف  رج ء  السيدة 

 ،12 عنوانه)ا)  متصرفة  أصفته)ا) 
زنقة قصر البديع الحق2 الطو27 حي 

السالم 22242 الدار البير ء املغرب.
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مراقب بو مراقبي الحس أ ت :
السيد . )ا)أصفته . عنوانه)ا) . . . .
األس �شي  النظ م  مقتري ت 
توزيع  و  االحتي طي  أتكو7ن  املتعلقة 

األرب ح :
تقتطع من هده األرب ح ، املحتم2 
املب لغ  الس أقة،  أ لخس ئر  خفره  
الواجب إلح قه  أ الحتي طي تطبيق  
و خ صة مبلغ تحت ط ئلة  للق نون، 
ين سب  مخ لفة،  مداولة  ك2  إلغ ء 
جزء من العشر7ن لتكو7ن االحتي طي 
هدا  إلزامية  وتتوقف  الق نوني. 
االقتط ع عندم  يص2 االحتي طي إلى 

عشر ربسم ل الشركة..
املنصوص  الخ صة  اإلمتي زات 

عليه  لك2 شخص :
أقبول  متعلقة  مقتري ت 
تفو7ت  لهم  املخول  األشخ ص 
األسهم وتعيين جه ز الشركة املخول 

له البث في طلب ت القبول :
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 29 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2224 تحت رقم 248926.

536I

مكتب املح سبة الص لحي

STE TSK TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

مكتب املح سبة الص لحي
زنقة املدينة املنورة عم رة اليعقوبي 
الط أق الث لث الشقة رقم 6 وجدة ، 

62222، وجدة ااملغرب
STE TSK TRAVAUX »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: رقم71 حي 

الوددة - 61222 أوعرفة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: -.
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   16 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1/: الذي ينص على م يلي: 
 APPORT D’UN PATRIMOINE

PROFESSIONNEL

قرار رقم 2/: الذي ينص على م يلي: 
أ ملحكمة  االتص ل  الدائنين  طلب 

والتصر7ح أ ملب لغ املستحقة.
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم 1/: الذي ينص على م يلي: 
أمقت�شى عقد عرفي مصحح االمر ء 
مسج2   15/03/2022 أت ر7خ 
قدم  نت ر7خ16/03/2022  أبوعرفة 
الس كن  املبروك  خف ن  السيد 
ح مدي  تجزئة   44 رقم   37 أزنقة 
شركة  في  حصة  وجدة  ملحلة  ظهر 
طور  في   STE TSK TRAVAUX
السيد  ممثله   أواسطة  التأسيس 
خف ن املبروك جميع بصله التج ري 
أوعرفة   71 الك ئن أحي الوحدة رقم 
التحليلي  رقم  أت ر7خ04/12/2001 
تحت شع ر ن ضببرىث  عدد2822. 

ثمكرالقخعن
على  ينص  الذي   :2/ رقم  أند 
يتعين على ك2 دائن غير مقيد  م يلي: 
بن يصرح أ ملبلغ املستحق داخ2 بح2 
خمسة عشر يوم  املوالي للنشرالث ني 
من   83 امل دة  في  عليه  املنصوص 
الربط  كت أة  لدى  التج رة  مدونة 

املحكمة االنتدائية لفجيج أبوعرفة
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   24 أت ر7خ  أفجيج  االأتدائية 

2222 تحت رقم 03/2022.
537I

CECOGEL / SARL

 TRANSFERTS EXPRESS DE
L›ORIENTAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 TRANSFERTS EXPRESS DE

L›ORIENTAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي وجدة، 

تجزئة محمد مدران حي الوحدة رقم 
28 مكرر 3 - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
39165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 TRANSFERTS EXPRESS DE

.L’ORIENTAL
غرض الشركة أإيج ز : وسيط في 

ارس المل ل..
وجدة،   : االجتم عي  املقر  عنوان 
تجزئة محمد مدران حي الوحدة رقم 

28 مكرر 3 - 62222 وجدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : توف لي  شيم ء  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : توف لي  شيم ء  السيدة 

أقيمة 122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  توف لي  شيم ء  السيدة 
وجدة، حي ولد شر7ف ش رع 11 رقم 

29 62222 وجدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  توف لي  شيم ء  السيدة 
وجدة، حي ولد شر7ف ش رع 11 رقم 

29 62222 وجدة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 472.

538I

INFO AL MOUHASSIB

 HAPINESS IMMOB DU
NORD

إعالن متعدد القرارات

INFO AL MOUHASSIB
5 ش رع صالح الدين االيوبي الط أق 

االول رقم 3 ، 93222، تطوان 
املغرب

 HAPINESS IMMOB DU NORD
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: طر7ق 
طنجة كلم 25 لوز7ين جم عة 

صدينة الحوز تطوان - 93222 
تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.24229
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   17 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
و  مل ئة  اأري،  انور  السيد  تفو7ت 
خمسون )152) حصة اجتم عية من 
لك2 حصة،  درهم   (122( م ئة  فئة 
لف ئدة اخيه السيد عبد الحق اأري، 
األهـلية،  الك م2  الجـنسية،  املغربي 
رقم:  الـوطنية  للبط قة  الح م2 

L415242
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تعيين السيد عبد الحق اأري ، مسير 

للشركة ملدة غير محدودة
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
التزام ته   جميع  في  الشركة  خروع 
للتوقيع  اإلدار7ة  و  البنكية  و  امل لية 
عبد  السيد  الشرك ء  الحد  املنفرد 

الحق اأري او السيدة ملي ء اأري
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم 6: الذي ينص على م يلي:  
و  مل ئة  اأري،  انور  السيد  تفو7ت 
خمسون )152) حصة اجتم عية من 
لك2 حصة،  درهم   (122( م ئة  فئة 
لف ئدة اخيه السيد عبد الحق اأري، 
األهـلية،  الك م2  الجـنسية،  املغربي 
رقم:  الـوطنية  للبط قة  الح م2 

L415242
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أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أتطوان  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1222.

539I

ELLAHOUAJ EXPORT

 ELLAHOUAJ EXPORT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ELLAHOUAJ EXPORT

 FERSIOUA CR KSAR SGHIR PCE

 ،FAHS ANJRA TANGER ، 94152

طنجة املغرب

 ELLAHOUAJ EXPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي فرسيوة 

جم عة القصر الصغير اقليم 

الفحص انجرة - 94152 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126299

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ELLAHOUAJ EXPORT SARL AU

وسيط   : أإيج ز  الشركة  غرض 

تج رة جملة، تمو7ن جم عي،وسيط .

فرسيوة   : عنوان املقر االجتم عي 

جم عة القصر الصغير اقليم الفحص 

انجرة - 94152 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

99 درهم،  مبلغ ربسم ل الشركة: 

مقسم ك لت لي:

 1.222  : اللهواج  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  اللهواج  محمد  السيد 

املج ز  قصر  قي دة  و  أوعب د  دوار 

عم لة الفحص انجرة 94152 طنجة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اللهواج  محمد  السيد 

دوار أوعب د و قي دة قصر املج ز عم لة 

الفحص انجرة 94152 طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252778.

542I

FLASH ECONOMIE

SARDEGNA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر7ك وحيد 

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 

تم تأسيس شركة   ,  2222 اأر27   25

وحيد  بشر7ك  املسؤولية  محدودة 

أ ملواصف ت الت لية:

 SARDEGNA PROMO»»

S.A.R.L. A.U التسمية : 

زنقة  القدس  حي  التج ري:  املقر 

الط أق االر�شي سيدي   45 الرقم   6

البرنو�شي الدار البير ء.
الهدف التج ري: - منعش عق ري

 122.222 في  محدد  الربسم ل: 

حصة كم    1222 درهم مقسمة إلى 

يلي:

 1222 رضوان  نظيف  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة من ت ر7خ تأسيسه  

التسيير: السيد نظيف رضوان.

املحكمة  الق نوني:  اإليداع 

الرقم  تحت  البير ء  الدار  التج ر7ة 

822954 سج2 تج ري رقم539835.

541I

FC PLUS

MESNA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FC PLUS

 BOURGOGNE RUE RAGRAGA

 RES LA CORNICHE APPT

 N°1 RDC IMM 2 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

MESNA FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي املركز 

اإلجتم عي للتكو7ن وإدم ج الشب ب 
زنقة ب السالم 2 سيدي مومن - 

22222 الدارالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

529229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 دجنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MESNA FOOD

مطعم.   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املنتج ت  جميع  وتوزيع  تخز7ن 

الغذائية..

املركز   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الشب ب  وإدم ج  للتكو7ن  اإلجتم عي 
 - مومن  سيدي   2 السالم  ب  زنقة 

22222 الدارالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 332  : املسن وي  يونس  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 332  : املسن وي  خلي2  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 334  : املسن وي  لينة  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد يونس املسن وي عنوانه)ا) 
موالي  تجزئة   2 الزنقة   52 رقم 

البير ء   2222 م  س  إسم عي2 

املغرب.

السيد خلي2 املسن وي عنوانه)ا) 
 8 رقم   12 زنقة   4 م  السدري  حي 

2222 البير ء املغرب.

السيدة لينة املسن وي عنوانه)ا) 
زنقة مصطفى بكديرة تجزئة لوكي دو 
زعير السوي�شي 2222 الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة لينة املسن وي عنوانه)ا) 
زنقة مصطفى بكديرة تجزئة لوكي دو 

زعير السوي�شي 2222 الرب ط املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

ين ير 2222 تحت رقم 828929.

542I

CAFIGEC

MEDIA TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

MEDIA TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 26، ش رع 

مرس السلط ن الط أق 1 شقة 3 - 

22122 الدار البير ء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MEDIA TOURS

سي ره   : أإيج ز  الشركة  غرض 

اسع ف.

عنوان املقر االجتم عي : 26، ش رع 

 -  3 شقة   1 مرس السلط ن الط أق 

22122 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : الشواي خدوج  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة الشواي خدوج عنوانه)ا) 

إق مة السالم ج ه 4 عم رة 2 ب رقم 

ا38 االلفة 22122 البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الشواي خدوج عنوانه)ا) 

إق مة السالم ج ه 4 عم رة 2 ب رقم 

ا38 االلفة 22122 البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822795.

543I

FLASH ECONOMIE

INV SCREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

INV SCREEN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 45 زنقة 
عبد الق در مفتقر الط أق 2 الشقة 

رقم 4 - 22222 الدار البير ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
538969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 INV  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SCREEN
تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

التجزئة خ رج املت جر,و عرضه  .
زنقة   45  : عنوان املقر االجتم عي 
الشقة   2 عبد الق در مفتقر الط أق 
رقم 4 - 22222 الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : الشيخ وي  ج د  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ج د الشيخ وي عنوانه)ا) 
الدار   22222 أولو  ك لبسو  ممر   8

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ج د الشيخ وي عنوانه)ا) 

الدار   22222 أولو  ك لبسو  ممر   8

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 12342.

544I

FLASH ECONOMIE

ISYCHAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ISYCHAIN S.A.R.L

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

 R.C : 534935 I.F : 51768671 ICE

: 002953623000050

أت ر7خ  عرفي  عقد  أموجب 

النظ م  إنش ء  تم   20/01/2022

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة، خص ئصه  ك لت لي:

 ISYCHAIN :1 ) االسم االجتم عي

S.A.R.L

2 ) الشرك ء: 

-السيد املجدوبي دريس 

-السيدة سالمي دليلة

3 ) الهدف: هدف الشركة : 

تكنولوجي   حلول  حول  نص ئح 

املعلوم ت لجميع بنواع الشرك ت ؛

واملس عدة  والتطو7ر  البحث 

والدعم والتدر7ب والتع ون ؛

وك فة   ، جميع األنشطة التج ر7ة 

الخدم ت في املغرب وفي الخ رج.

استيراد و تصدير.

ش رع   265 االجتم عي:  املقر   (  4

 -  92 الرقم   9 الط أق  الزرقطوني 

الدار البير ء-.

ا من  سنة اأتداء   99 العدة   (  5

تسجي2 الشركة في السج2 التج ري.
6 ) ربس امل ل:100.000,00 درهم 

 1222 إلى  مقسمة  و  نقدا  مسددة 

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة موزعة ك لت لي:

 ------- دريس  املجدوبي  السيد 
522 حصة ----- 52.222 درهم

السيدة سالمي دليلة 522 -------- 
حصة------ 52.222 درهم

تسير الشركة و ملدة  التسيير:   (  7
غير محدودة من طرف السيد سالمي 

شكيب 
8 ) السنة االجتم عية:

إلى 31/12 من  اأتداء من 01/01 
ك2 سنة.

9 ) توزيع األرب ح:
ك2  أنسبة  األرب ح  توزيع  يتم 
شر7ك بعد االقتط ع ت الق نونية و 
املنصوص عليه  في الق نون األس �شي 

لشركة. 
املركز  في  الق نوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثم ر أ لدار البير ء.
للخالصة و اإلشه ر 

545I

FLASH ECONOMIE

SKB CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SKB CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 322 ش رع 

اأراهيم الروداني الشقة اق مة 
الر7ح ن الط أق 5 رقم 21 - 22222 

الدار البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
539599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SKB  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.CONSULTING
خدم ت   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املشورة والدعم لألفراد.
 322  : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع اأراهيم الروداني الشقة اق مة 
 22222 - 21 5 رقم  الر7ح ن الط أق 

الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : كركري  سلوى  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة سلوى كركري عنوانه)ا) 
سيدي   135 رقم   1 الكولين  تجزئة 
البير ء  الدار   22222 معروف 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سلوى كركري عنوانه)ا) 
سيدي   135 رقم   1 الكولين  تجزئة 
البير ء  الدار   22222 معروف 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822727.
546I

 CENTRE FAKKAR ACHOUMRAR AMITIE

PRIVE

مركز فكار أشمرار الصداقة 
خاص

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

 CENTRE FAKKAR
ACHOUMRAR AMITIE PRIVE

 GR EXT ANASSI GR 04 ENT 04
 NR 61 CASA SIDI BERNOUSSI ،
20640، CASABLANCA MAROC

مركز فك ر بشمرار الصداقة خ ص 

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي بن �شي 

التوسعة الكبرى مجموعة 24 

مدخ2 24 رقم 61 سيدي البرنو�شي 

البير ء - 22642 الدار البير ء 

املغرب.

ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.484927

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 21 م رس  املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مركز 

مبلغ  خ ص  الصداقة  بشمرار  فك ر 

وعنوان  درهم   52.222 ربسم له  

التوسعة  بن �شي  اإلجتم عي  مقره  

 24 مدخ2   24 مجموعة  الكبرى 

 - 61 سيدي البرنو�شي البير ء  رقم 

الدار البير ء املغرب نتيجة   22642

ل : رغبة الشرك ء.

بن �شي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

التوسعة الكبرى مجموعة 24 مدخ2 

24 رقم 61 سيدي البرنو�شي البير ء 

- 22642 الدار البير ء املغرب. 

و عين:

عنوانه)ا)  و  فك ر  بنور  السيد)ة) 

بن �شي التوسعة الكبرى مجموعة 24 

61 سيدي البرنو�شي  24 رقم  مدخ2 

البير ء  الدار   22642 البير ء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821295.

547I

FLASH ECONOMIE

BELMAHI ALOUA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BELMAHI ALOUA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

الوحدة رقم 2912 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

21227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BELMAHI ALOUA

تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

التجزئة خ رج املت جر و عرضه  .

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الوحدة رقم 2912 - 73222 الداخلة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 252  : ألم حي  الحسين  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

252 حصة   : السيد محمد علوى 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : ألم حي  لحسن  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : علوى  مصطفى  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسين ألم حي عنوانه)ا) 

 73222  2212 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  علوى  محمد  السيد 

 85222 الرخ ء  ايت  تمكرط  دوار 

سيدي افني املغرب.

عنوانه)ا)  ألم حي  لحسن  السيد 
 73222  2212 رقم   3 الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.

السيد مصطفى علوى عنوانه)ا) 

 85222 الرخ ء  ايت  تمكرط  دوار 

سيدي افني املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين ألم حي عنوانه)ا) 

 73222  2212 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب

عنوانه)ا)  علوى  محمد  السيد 

 85222 الرخ ء  ايت  تمكرط  دوار 

سيدي افني املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 أت ر7خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 594.

548I

Consultation internationale 6870 

SARI MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

 Consultation internationale

6872
ش رع محمد الخ مس فر ء يسرى 

الط أق 12 رقم 355 ، 22122، الدار 

البير ء املغرب

SARI MA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 22 زنقة 

محمد فشت لي اوكش  عين السبع - 

22322 الدارالبير ء املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.156763
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أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2228 بكتوبر   22 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
 12.222« بي من  درهم»   242.222»
عن  درهم»   252.222« إلى  درهم» 
بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر7ق 

عينية.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بكتوبر 2228 تحت رقم 322274.
549I

BAKALI COMPTA SARL

PROFIAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BAKALI COMPTA SARL
ش رع الدار البير ء اق مة فرح رقم 
28 تطوان تطوان، 93222، تطوان 

املغرب
PROFIAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
قنده ر الط أق االر�شي رقم 8 
الطو7لع تطوان تطوان 93222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

31381
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PROFIAS
غرض الشركة أإيج ز : تج رة

بشغ ل البن ء املختلفة
االستيراد والتصدير.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 8 رقم  االر�شي  الط أق  قنده ر 
 93222 تطوان  تطوان  الطو7لع 

تطوان املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة اعراب كر7مة : 12 حصة 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

72 حصة   : السيد أنعي د الي س 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

حصة   22  : السيد أنعي د محمد 

أقيمة 1.222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  كر7مة  اعراب  السيدة 

 93222 تطوان   8 ش رع قنده ر رقم 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  الي س  أنعي د  السيد 

 93222 دوار الطوب الز7تون تطوان 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  أنعي د  السيد 

3 رقم  1 شقة  ش رع املق ومة الط أق 

13 تطوان 93222 تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كر7مة  اعراب  السيدة 

 93222 تطوان   8 ش رع قنده ر رقم 

تطوان املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 أت ر7خ  أتطوان  االأتدائية 

2222 تحت رقم 988.

552I

Sterling cars

STERLING CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

Sterling cars

 Mag130 Résidence Ibn

 Khaldoun Bensergao Agadir ،

80000، Agadir Maroc

STERLING CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 رقم 
132، ألوك 3، اق مة اأن خلدون، 
أنسرك و، اك دير - 82222 اك دير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
51117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.STERLING CARS
كراء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات أدون س ئق.
عنوان املقر االجتم عي : مح2 رقم 
اأن خلدون،  اق مة   ،3 ألوك   ،132
اك دير   82222  - اك دير  أنسرك و، 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
السيد موالي حسن اد حمد هللا 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد موالي حسن اد حمد هللا 
حي   ،132 رقم   ،5 ألوك  عنوانه)ا) 
سيدي يوسف 82222 اك دير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  حمد  اد  عمر  موالي  السيد 
حي   ،132 رقم   ،5 ألوك  عنوانه)ا) 
سيدي يوسف 82222 اك دير املغرب

السيد موالي مب رك اد حمد هللا 
حي   ،132 رقم   ،5 ألوك  عنوانه)ا) 
سيدي يوسف 82222 اك دير املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129322.

551I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

TAGHDAWAMASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

TAGHDAWAMASS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي أني فوس 

الخنك رقم 122 الرشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

15863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.TAGHDAWAMASS

غرض الشركة أإيج ز : االستغالل 

الفالحي .

عنوان املقر االجتم عي : أني فوس 

الخنك رقم 122 الرشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا)  االدري�شي  علي  السيد 

الرشيدية 52222 الراشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  االدري�شي  عمر  السيد 

الرشيدية 52222 الراشيدية املغرب.

االدري�شي  الحق  عبد  السيد 

 52222 الرشيدية  عنوانه)ا) 

الرشيدية املغرب.

السيد محمد االدري�شي عنوانه)ا) 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب.

االدري�شي  الرزاق  عبد  السيد 

 52222 الرشيدية  عنوانه)ا) 

الرشيدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  االدري�شي  علي  السيد 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت   - االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 

رقم -.

552I

اكس زار كونس ي

COMPLETUDE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

اكس زار كونس ي

 N°18 COMPLEXE BUREAUX

 ATLAS 13 AVENUE JOULANE

ATLAS ، 30000، FES MAROC

COMPLETUDE PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  االجتم عي شقة 9 

اق مة العن �شي ب 8 زنقة احمد 

الشبيهي ش رع الجيش امللكي - 

32222 ف س املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.69551

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 فبراير   26 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

االنت ج املسرحي والسينم ئي.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   29 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1264.

553I

proch service

AJBABDI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

proch service
 operation Al Moustakbal
 G26 Imm 231 RDC, Appt
 4 Casablanca ، 20000،

casablanca maroc
AJBABDI IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 147 ش رع 
املق ومة عم رة بف  الط أق 2الشقة 

22 البير ء - 22222 البير ء 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
7155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.AJBABDI IMMOBILIER
شركة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ر7ة.
 147  : االجتم عي  املقر  عنوان 
الط أق  بف   عم رة  املق ومة  ش رع 
 22222  - البير ء   22 2الشقة 

البير ء املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : إيم ن  بجببدي  السيدة 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : إيم ن  بجببدي  السيدة 
أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة بجببدي إيم ن عنوانه)ا) 
تجزئة فرج الرقم 99 سيدي معروف 

22282 البير ء املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بجببدي إيم ن عنوانه)ا) 
تجزئة فرج الرقم 99 سيدي معروف 

22282 البير ء املغرب 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

فبراير 2222 تحت رقم 814284.
554I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE AHALINA RENT
CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE AHALINA RENT CAR
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ع م  جمع  محرر  أمقت�شى 
تم   2222 م رس   21 أت ر7خ  ع دي 
وضع الق نون األس �شي لشركة ذات 
في  املسجلة  و  محدودة  مسؤولية 
 6455 رقم  تحت  التج ري  السج2 

أت زة له  املميزات الت لية:
1/ التسمية : شركة به لين  رونت 

ك ر ش م م 
: كراء السي رات أدون  الهدف   /2

س ئق 
3/ املدة : 99 سنة 

4/ املقر االجتم عي : حي القدس 1 
ألوك 4 رقم 27 – ت زة 

5/ ربسم ل الشركة : 500.000,00 
درهم

السيد املذكوري   : املس همون   /6

 2522 )ز473573)  بمين  محمد 

)مجموع  درهم   122 حصة من فئة 

الحصص 250.000,00 درهم )

ميلود  بحب ج ت  السيد 

فئة  من  حصة   2522 )ز499253) 

الحصص  )مجموع  درهم   122

250.000,00 درهم )

اختي ر  تم  الشركة:  مسير   /7

)ز581892)  السيدة موحموح س رة 

للشركة وملدة غير محدودة  كمسيرة 

وله  جميع السلط ت لتسيير الشركة

ف تح  من  االجتم عية:  السنة   /8

ين ير إلى بخر دجنبر من ك2 سنة 

لك2  الق نوني  اإليداع  تم   /9

الشركة  أتأسيس  املتعلقة  الوث ئق 

االأتدائية  أ ملحكمة  الربط  أكت أة 

2222 تحت رقم  22 م رس  أت زة يوم 

128

555I

ر7دكوم

ABID METALIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ر7دكوم

12 زنقة عقبة أن ن فع أرشيد ، 

26122، أرشيد املغرب

ABID METALIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار اوالد 

الب ش  قصبة أن مشيش - 26122 

أرشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

16495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABID  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.METALIC
اط ر   : أإيج ز  الشركة  غرض 

معدني.
عنوان املقر االجتم عي : دوار اوالد 
 26122  - الب ش  قصبة أن مشيش 

أرشيد املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : عبيدلي  حسن  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  عبيدلي  حسن  السيد 
دوار اوالد الب ش  قصبة أن مشيش 

26122 أرشيد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عبيدلي  حسن  السيد 
دوار اوالد الب ش  قصبة أن مشيش 

26122 أرشيد املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أبرشيد  االأتدائية 

2222 تحت رقم 372.
556I

HAJARMOUNAR

SOCIETE SIG POWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HAJARMOUNAR
 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
SOCIETE SIG POWER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة عبدة 
رقم24 حي خط الرملة 21 العيون 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

41125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SOCIETE SIG POWER

مكتب   : أإيج ز  الشركة  غرض 

دراس ت و بشغ ل البن ء

وبيع مستلزم ت و تجهيزات  شراء 

املك تب.

زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 21 الرملة  خط  حي  رقم24  عبدة 

العيون 72222 العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : لعر7ف  حس م  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  لعر7ف  حس م  السيد 

حي سيدي محمد ش رع الش م س حة 

جدة رقم 69 العيون 72222 العيون 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لعر7ف  حس م  السيد 

حي سيدي محمد ش رع الش م س حة 

جدة رقم 69 العيون 72222 العيون 

املغرب 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 992/2022.

557I

العيون استش رات

FROMAGERIE NOUR1 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استش رات
رقم 31 ش رع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
FROMAGERIE NOUR1 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي النقطة 
الكيلوميترية 23 الطر7ق املؤدية 

للدشيرة العيون - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
41145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.FROMAGERIE NOUR1
إنت ج   : أإيج ز  الشركة  غرض 
وتسو7ق  وتعبئة  ومع لجة  وجمع 
الحليب ومشتق ته ؛ مع لجة الحليب 
نش ط  ؛بي  وتجفيفه  ومشتق ته 
تصنيع  األلب ن.  أصن عة  يتعلق 
ومنتج ت  الجبن  وتعبئة  وتجهيز 

األلب ن األخرى ؛
النقطة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
املؤدية  الطر7ق   23 الكيلوميترية 
العيون   72222  - العيون  للدشيرة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ربسم ل الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:
 7.222  : احمد  حميميد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
الرشيد  ولد  ن هة  اللة  السيدة 
درهم   122 أقيمة  حصة   7.222  :

للحصة .

 3.222  : السيدة سلمي امحيميد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة اللة من  السعدي : 3.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد حميميد احمد : 722.222 

أقيمة 122 درهم.

 : الرشيد  ولد  ن هة  السيدة اللة 

722.222 أقيمة 122 درهم.

 : امحيميد  سلمي  السيدة 

322.222 أقيمة 122 درهم.

 : السعدي  من   اللة  السيدة 

322.222 أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

احمد عنوانه)ا)  السيد حميميد 

الرشيد  فيال  املنصور  يعقوب  ش رع 

العيون   72222 العيون   17 رقم 

املغرب.

الرشيد  ولد  ن هة  اللة  السيدة 

املنصور  يعقوب  ش رع  عنوانه)ا) 

 72222 17 العيون  فيال الرشيد رقم 

العيون املغرب.

السيدة سلمي امحيميد عنوانه)ا) 

الرشيد  فيال  املنصور  يعقوب  ش رع 

العيون   72222 العيون   17 رقم 

املغرب.

السعدي  من   اللة  السيدة 

املنصور  يعقوب  ش رع  عنوانه)ا) 

 72222 17 العيون  فيال الرشيد رقم 

العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

احمد عنوانه)ا)  السيد حميميد 

الرشيد  فيال  املنصور  يعقوب  ش رع 

العيون   72222 العيون   17 رقم 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1227.

558I
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HADDAD CONSULTING

AGRI PROGRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

HADDAD CONSULTING

 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

AGRI PROGRES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي اق مة 

عبد اللطيف رقم 7 زنقة ش مبيني 

الصخور السوداء - 22222 

املحمدية املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.146757

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2222 تقرر ح2  12 دجنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ربسم له   مبلغ   AGRI PROGRES

مقره   وعنوان  درهم   122.222

رقم  اللطيف  عبد  اق مة  اإلجتم عي 
 - 7 زنقة ش مبيني الصخور السوداء 

 : املحمدية املغرب نتيجة ل   22222

توقف النش ط التج ري.

اق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زنقة ش مبيني   7 رقم  اللطيف  عبد 

الدار   22222  - السوداء  الصخور 

البير ء املغرب. 

و عين:
و  الحر7�شي  رشيدة  السيد)ة) 

ش رع   92 الرقم  الكولين  عنوانه)ا) 

املغرب  املحمدية   22222 املق ومة 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

دجنبر 2222 تحت رقم 1.

559I

HL CARE

HL CARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

HL CARE
12 زنقة بأو الوقت اق مة ج سم 
محمد أوركون الدار البير ء، 
22222، الدار البير ء املغرب

HL CARE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 265 ش رع 
محمد الزرقطوني الط أق 9 الرقم 
92 - 22222 الدار البير ء املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.479189
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 28 فبراير 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
الزرقطوني  محمد  ش رع   265»
الدار   22222  -  92 الرقم   9 الط أق 
بأو  زنقة   12« إلى  املغرب»  البير ء 
الوقت اق مة ج سم محمد أوركون - 

22222 الدار البير ء املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821121.

562I

MA-LEX

OSSI BIHI FRUIT LEGUMES
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

 OSSI BIHI FRUIT LEGUMES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
موالي اسم عي2 اق مة موالي 

اسم عي2 رقم 22 الط أق 5 رقم 19 
طنجة 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126195

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OSSI  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.BIHI FRUIT LEGUMES

و  تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

توزيع املواد الغدائية.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

موالي  اق مة  اسم عي2  موالي 

 19 5 رقم  22 الط أق  اسم عي2 رقم 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : عدوش ن  رشيد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد رشيد عدوش ن عنوانه)ا) 

ش رع محمد الس دس اق مة االندلس 

 92222 طنجة   218 شقة  د  ألوك 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد عدوش ن عنوانه)ا) 

ش رع محمد الس دس اق مة االندلس 

 92222 طنجة   218 شقة  د  ألوك 

طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2552688.

561I

KHMISSA MARKET

E-COM CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

E-COM CENTER
13 زنقة احمد املج طي اق مة لزالب 

الط أق األول رقم 8. ، 22352، 
الدارالبير ء املغرب

E-COM CENTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 13 زنقة 
احمد املج طي اق مة لزالب الط أق 
األول رقم 8 - 22352 الدارالبير ء 

املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.516637

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 16 فبراير 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
اق مة  املج طي  احمد  زنقة   13»
 22352 - 8 لزالب الط أق األول رقم 
»زنقة  إلى  املغرب»  الدارالبير ء 
 18 ي سمين اق مة القصر مح2 رقم 
الدارالبير ء   22222  -  4 الط أق 

املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821214.
562I

FCGC

 STE LAVAGE ALAMI SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

قف2 التصفية

FCGC
مكتب رقم 7 الط أق الث لث عم رة 
رقم 7 زنقة عبد الكر7م الخط بي 

ف س ، 32222، ف س املغرب
 STE LAVAGE ALAMI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشر7ك الوحيد
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وعنوان مقره  اإلجتم عي : رقم 428 
تجزئة القرو7ين طر7ق عين الشقف 

ف س - 32222 ف س املغرب.
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.64811

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر   2221 شتنبر   29 في  املؤرخ 
 STE LAVAGE ALAMI SARL ح2 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
ذات الشر7ك الوحيد مبلغ ربسم له  
مقره   وعنوان  درهم   6.222.222
تجزئة القرو7ين   428 اإلجتم عي رقم 
 32222  - طر7ق عين الشقف ف س 
ف س املغرب نتيجة لعدم الحصول 

على رخصة االستغالل.
و عين:

و  مروني  علمي  مر7م  السيد)ة) 
عنوانه)ا) ف س 32222 ف س املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
أت ر7خ 29 شتنبر 2221 وفي رقم 428 
تجزئة القرو7ين طر7ق عين الشقف 

ف س - 32222 ف س املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 775/2022.
563I

socomif sarl

MH BEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحص لي عم رة 35 شقة 

رقم 2 ، 14225، القنيطرة املغرب
MH BEST شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي ألوك ا رقم 
332 بوالد وجيه - 14222 القنيطرة 

املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.42521

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 ين ير   24 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   MH BEST الوحيد  الشر7ك 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
 332 رقم  ا  ألوك  اإلجتم عي  مقره  
القنيطرة   14222  - وجيه  بوالد 

املغرب نتيجة ل : اسب ب م دية .
ألوك  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 14222  - وجيه  بوالد   332 رقم  ا 

القنيطرة املغرب. 
و عين:

و  مغراوي  هش م  السيد)ة) 
عنوانه)ا) ألوك ا رقم 332 بوالد وجيه 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   14222

)ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 29 فبراير 

2222 تحت رقم 92344.

564I

CAUDEC CONSEIL

ويآرإيروسبيس املغرب
تعيين بعر ء مجلس اإلدارة

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart( et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

و7آرإيروسبيس املغرب »شركة 
املس همة»

وعنوان مقره  االجتم عي: املنطقة 
الصن عية أمط ر محمد الخ مس 
النواصر - - الدار البير ء املغرب.
»تعيين بعر ء مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.386411

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تقرر   2222 فبراير   21 في  املؤرخ 
اإلدارة خالل  مجلس  بعر ء  تعيين 

السنوات امل لية الت لية: 

2222
2221
2222
2223
2224
2225

األشخ ص الطبيعيون: 
ف ر7ال  ستيف ن  السيد)ة) 
اإلدارة  مجلس  عرو  أصفته)ا) 
 ROUTE 3122 :والك ئن عنوانه)ا) ب
 DE SAINT MARTIAL 82222

MONTAUBAN - مونتوب ن فرنس 
أرونو ف ر7ال أصفته)ا)  السيد)ة) 
والك ئن  اإلدارة  مجلس  عرو 
 RUE AMELIE  12 ب:  عنوانه)ا) 
TOULOUSE 31222 - تولوز فرنس 

ف ر7ال  ديدييه  السيد)ة) 
اإلدارة  مجلس  عرو  أصفته)ا) 
 RUE  11 ب:  عنوانه)ا)  والك ئن 
 BEAUREGARD 82222

MONTAUBAN - مونتوب ن فرنس 
ف ر7ال  كريستوف  السيد)ة) 
اإلدارة  مجلس  عرو  أصفته)ا) 
 RUE JULES 3 :والك ئن عنوانه)ا) ب
 GUESDES 82222 MONTAUBAN

- مونتوب ن فرنس 
ف ر7ال  أ سك ل  السيد)ة) 
اإلدارة  مجلس  عرو  أصفته)ا) 
 AVENUE  4 ب:  عنوانه)ا)  والك ئن 
 JEAN DE NEYMAN A LA BAULE
اسكوبالك  أول  ال   -  ESCOUBLAC

فرنس 
األشخ ص املعنو7ون: 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 815453.
565I

FLASH ECONOMIE

 PHARMACIE NASSIM
BOUSKOURA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE NASSIM

BOUSKOURA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مسجد 

الحسنى متجر رقم 1 دوار اوالد م لك 

حمري - 27182 أوسكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 PHARMACIE NASSIM  :

.BOUSKOURA

غرض الشركة أإيج ز : صيدلية .

مسجد   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الحسنى متجر رقم 1 دوار اوالد م لك 

حمري - 27182 أوسكورة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : إيم ن  السيدة مستغفر 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة مستغفر ايم ن عنوانه)ا) 
قر7ة   22 رقم   22 زنقة   3 حي جميلة 

البير ء  الدار   22222 الجم عة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيدة مستغفر ايم ن عنوانه)ا) 
قر7ة   22 رقم   22 زنقة   3 حي جميلة 

البير ء  الدار   22222 الجم عة 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822699.

566I

CABINET BADREDDINE

OUZOUD BETON
إعالن متعدد القرارات

CABINET BADREDDINE

279 ب مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

رقم 1 ، 2، مراكش املغرب

OUZOUD BETON »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: 46 زنقة 

اأن أدوان الحي الصن عي الشقة رقم 

12 - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.85295

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   24 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 OUZOUD م يلي: قرر شرك ء شركة 

مجموع  هبة  على  املوافقة   BETON

السيد  حصة من   222 بي  حصص 

ايت اصح  محمد لف ئدة اأنه السيد 

على  وافق  الذي  الي س  اصح   ايت 

هذه الهبة و هبة مجموع الحصص 

بي 222 حصة من السيد بيت اصح  

لحسن لف ئدة زوجته راأحي خديجة 

التي وافقت على هذه الهبة .

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

اق لة  على  الشرك ء  موافقة  م يلي: 

السيد  و  لحسن  اصح   بيت  السيد 

بيت اصح  محمد من تسيير الشركة 

الي س  اصح   بيت  السيد  و.تعيين 

غير  ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

محددة مع امر ئه الوحيد. 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم : الذي ينص على م يلي: 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134738.

567I

SAGASUD

TB GLOBAL LIMITED
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD
ش رع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
TB GLOBAL LIMITED »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر7ك الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: تجزئة 

عص م صوفي  رقم 65 ش رع 
السم رة العيون - 72222 العيون 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.37145

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   31 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 21 و22و23: الذي ينص 
و22  مسير  تعيين   21 م يلي:  على 
مس عد مسير للشركة و23 تغيير اسم 

التج ري للشركة 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم أند 21 و أند 22 وبند 23: 
تعييبن   21 م يلي:  على  ينص  الذي 
مسير  توفيق  اأراهيم  السيد:أن 
أراهيم  أن  السيد:   22 و  للشركة 
 22 و  رضوان مس عد مسيرللشركة 
 TB الى  للشركة  التج ري  تغيير اسم 

 GLOBAL SERVICES LIMITED
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 931/2022.

568I

Act taza

شركة فوري أكري تازة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Act taza
Taza Taza، 35000، Tazaa Maroc
شركة فوري بكري ت زة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

أوشف عة وادي بملي2 ت زة 35252 
ت زة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
6481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

فوري بكري ت زة.
األشغ ل   : غرض الشركة أإيج ز 
واألشغ ل  والفالحية  الغ أو7ة 

املختلفة.
دوار   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 35252 ت زة  بملي2  وادي  أوشف عة 

ت زة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : أرديج  الق در  عبد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : الصنه جي  بحمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد الق در أرديج عنوانه)ا) 
 35222 بملي2  وادي  أوشف عة  دوار 

ت زة املغرب.
السيد بحمد الصنه جي عنوانه)ا) 
ت زة   35222 املي2  وادي  بكال  حي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الق در أرديج عنوانه)ا) 

 35222 املي2  وادي  أوشف عة  دوار 

ت زة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أت زة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 164.

569I

العيون استش رات

WIND OASIS METEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

العيون استش رات

رقم 31 ش رع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

WIND OASIS METEO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الفرس ن عم رة البشرى شقة 29 

العيون - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

42935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 WIND :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.OASIS METEO

م   ك2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

يتعلق أ نت ج الط قة الر7حية والط قة 

املتجددة واالستراد والتصدير .
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ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 29 شقة  البشرى  عم رة  الفرس ن 

العيون - 72222 العيون املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : الرب بي  ادريس  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : الرب بي  ادريس  السيد 

أقيمة 122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  الرب بي  ادريس  السيد 
سليم ن  أن   13222 أبنسليم ن 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الرب بي  ادريس  السيد 
أبنسليم ن 13222 أنسليم ن املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   32 االأتدائية أ لعيون أت ر7خ 

2222 تحت رقم 861.
572I

FIDUCIAIRE NAKHIL

BACKBEAT PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 BACKBEAT PRODUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 228 
الحي الصن عي سيدي غ نم طر7ق 
 TH7 - 40000 اسفي املكتب رقم

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. BACKBEAT PRODUCTIONS

تنظيم   -  : غرض الشركة أإيج ز 

التظ هرات و العروض الحية.

االنت ج الفني.

تقديم دروس في املوسيقى.

و  الصوت  معدات  تأجير  و  أيع 

املوسيقى.
عنوان املقر االجتم عي : رقم 228 

طر7ق  غ نم  سيدي  الصن عي  الحي 

 TH7 - 42222 رقم  املكتب  اسفي 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 32.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 322  : شومبري  س مو27  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
شومبري  س مو27  السيد 

 11 شقة  ايم ن  إق مة  عنوانه)ا) 

مجموعة علي ألح ج 42222 مراكش 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
شومبري  س مو27  السيد 

 11 شقة  ايم ن  إق مة  عنوانه)ا) 

مجموعة علي ألح ج 42222 مراكش 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134694.

571I

CABINET BADREDDINE

IGOUDAR EMULSIONS
إعالن متعدد القرارات

CABINET BADREDDINE

279 ب مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

رقم 1 ، 2، مراكش املغرب

IGOUDAR EMULSIONS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: 465 مكرر 

ألوك 7 حي ان رةت ركة حي الحسني - 

42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.85321

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   24 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 IGOUDAR م يلي: قرر شرك ء شركة 

هبة  على  املوافق   EMULSIONS

422 حصة من  مجموع حصص بي 

لف ئدة  محمد  اصح   ايت  السيد 

اأنه السيد ايت اصح  الي س الذي 

وافق على هذه الهبة و هبة مجموع 

422 حصة من السيد  الحصص بي 

زوجته  لف ئدة  لحسن  اصح   بيت 

راأحي خديجة التي وافقت على هذه 

الهبة ٬ 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

اق لة  على  الشرك ء  مواافقة  م يلي: 

السيد  و  لحسن  اصح   بيت  السيد 

بيت اصح  محمد من تسيير الشركة 

الي س  اصح   بيت  السيد  و.تعيين 

غير  ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

محددة مع امر ئه الوحيد. 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم : الذي ينص على م يلي: تم 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع 

أمراكش أت ر7خ 13 بأر27 2222 تحت 

رقم 134739.

572I

ECOCOMPTA

 WEINBERG CONSULTING

AND MEDIA PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ECOCOMPTA

 RESIDENCE AL FAJR IMMO

 25 N 6 G SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

 WEINBERG CONSULTING

 AND MEDIA PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 23 زنقة 

أورد الط أق 3 رقم 5 الصخور 

السوداء - 22292 الدارالبير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 WEINBERG CONSULTING AND

.MEDIA PRODUCTION

االشه ر،   : غرض الشركة أإيج ز 

االعالن ث و إنت ج االفالم.
زنقة   23  : عنوان املقر االجتم عي 
الصخور   5 رقم   3 الط أق  أورد 

الدارالبير ء   22292  - السوداء 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : قشوب  بشرى  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة بشرى قشوب عنوانه)ا) 

 -  3827 شقة   1 أن ية  الر7م  جز7رة 

اأوضبي االم رات العربية املتحدة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بشرى قشوب عنوانه)ا) 

 -  3827 شقة   1 أن ية  الر7م  جز7رة 

اأوضبي االم رات العربية املتحدة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821243.

573I

EXACO

 INSTITUT PRIVE

 D›ENSEIGNEMENT

PRESCOLAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

EXACO

16، زنقة ع ئشة بم املؤمنين ش رع 

موالي الحسن االول، 22222، الدار 

البير ء املغرب

 INSTITUT PRIVE

 D›ENSEIGNEMENT

PRESCOLAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 12، زنقة 

الحر7ة، الط أق 3، شقة رقم 5 - 

22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

أمختصر  اإلقتر ء  عند 

 INSTITUT PRIVE  : تسميته  

 D ’ E N S E I G N E M E N T

.PRESCOLAIRE

التعليم   :  : غرض الشركة أإيج ز 

قب2 املدر�شي ودور الحر نة والرع ية 

ور7 ض األطف ل.

عنوان املقر االجتم عي : 12، زنقة 

 -  5 رقم  شقة   ،3 الط أق  الحر7ة، 

22222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

اله م  الحسيني  العراقي  السيدة 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اله م  الحسيني  العراقي  السيدة 

 5 ط  الخزام،  زنقة   ،27 عنوانه)ا) 

الدار   22222 الراحة  حي   ،13 رقم 

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اله م  الحسيني  العراقي  السيدة 

 5 ط  الخزام،  زنقة   ،27 عنوانه)ا) 

الدار   22222 الراحة  حي   ،13 رقم 

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 29 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819458.

574I

CAB ASSISTANCE

NL SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

NL SHOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي يعقوب 

املنصور رقم 2 الط أق الث ني رقم 

4 - 92222 طنجة املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.122267

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحو27   2222 ين ير   18 املؤرخ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الط أق   2 »حي يعقوب املنصور رقم 

الث ني رقم 4 - 92222 طنجة املغرب» 

»حي مسن نة ش رع موالي رشيد  إلى 

اق مة اأراهيم الط أق الخ مس رقم 

12 - 92222 طنجة املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252662.

575I

LEADER FINANCE

ENNAKHIL TYRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE N° 2 IMM 520 AL

 MANAR OPERATION CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC

ENNAKHIL TYRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 1-17 

النهرة اسكجور مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ENNAKHIL TYRE
تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

العجالت.
عنوان املقر االجتم عي : رقم 17-1 
 42222  - النهرة اسكجور مراكش 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : السيد املصطفى العلواني 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : راأح  الع لي  عبد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
العلواني  املصطفى  السيد 
ايمور  ايت  البرجة  دوار  عنوانه)ا) 

42222 مراكش املغرب.
السيد عبد الع لي راأح عنوانه)ا) 
 43152 أن جر7ر   9 حي السالم رقم 

أن جر7ر املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
العلواني  املصطفى  السيد 
ايمور  ايت  البرجة  دوار  عنوانه)ا) 

42222 مراكش املغرب
السيد عبد الع لي راأح عنوانه)ا) 
 43152 أن جر7ر   9 حي السالم رقم 

أن جر7ر املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134685.
576I
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

STE S2S SPORT SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الط أق 5 الشقة 9 اق مة 
الحر7ة ش رع فلسطين ، 32222، 

ف س املغرب
STE S2S SPORT SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي متجر 

رقم 1 تجزئة الهواء الجمي2 رقم 49 
طر7ق سدي حرازم - 32222 ف س 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.S2S SPORT SARL AU
ت جر   : أإيج ز  الشركة  غرض 
السلع الر7 ضية ويعم2 في الطب عة 

وصن عة املالبس النسيجية.
عنوان املقر االجتم عي : متجر رقم 
1 تجزئة الهواء الجمي2 رقم 49 طر7ق 

سدي حرازم - 32222 ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
الشركة ادريس السعدي : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ادريس السعدي عنوانه)ا) 
الجن ن ت   1 جن ن الش مي زنقة   39

ف س 32222 ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس السعدي عنوانه)ا) 
الجن ن ت   1 جن ن الش مي زنقة   39

ف س 32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   25 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1553.
577I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

أربا ديفلوبمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
برب  ديفلوبمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي سيدي 
مومن الجديد، مجموعة2 زنقة 

3 رقم 1 الط أق 1 الدارالبير ء - 
22422 الدارالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
539227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
برب    : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

ديفلوبمو.
منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
سيدي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
زنقة  مجموعة2  الجديد،  مومن 
 - الدارالبير ء   1 الط أق   1 رقم   3

22422 الدارالبير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد أوليف اشرف : 522 حصة 
أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : يوسف  أوليف  السيد 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  اشرف  أوليف  السيد 
مجموعة   3 ط أق   32 1 شقة  عم رة 
22152 عين الشق  1 تجزئة القدس 
الدارالبير ء   22152 الدار البير ء 

املغرب.
عنوانه)ا)  يوسف  أوليف  السيد 
4 زنقة شكيب ارسالن الشقة 8 م ج 

ف س 32252 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اشرف  أوليف  السيد 
مجموعة   3 ط أق   32 1 شقة  عم رة 
22152 عين الشق  1 تجزئة القدس 
الدارالبير ء   22152 الدار البير ء 

املغرب
عنوانه)ا)  يوسف  أوليف  السيد 
4 زنقة شكيب ارسالن الشقة 8 م ج 

ف س 32252 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822131.
578I

CABINET IMFICONSEIL

KHAYRATE MADINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 13
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
KHAYRATE MADINA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 26 ش رع 
مرس السلط ن الط أق االول الشقة 

3 - 22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
539857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.KHAYRATE MADINA
اإلنع ش   : غرض الشركة أإيج ز 
-بعم ل  العم رات  -أن ء  العق ري 
 - البن ء  مواد  وشراء  أيع   - مختلفة 
استيراد وتصدير بي عملية عق ر7ة بو 
تج ر7ة بو م لية بو صن عية مرتبطة 
بشك2 مب شر بو غير مب شر أ ألغراض 

االجتم عية.
26 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
مرس السلط ن الط أق االول الشقة 

3 - 22222 الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : لعزازي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  لعزازي  ٍمحمد  السيد 
الت ني  الط أق  ن دية  تجزئة   68

24222 الجديدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لعزازي  محمد  السيد 
الت ني  الط أق  ن دية  تجزئة   68

24222 الجديدة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 13282.

579I
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FIDUCIAIRE AMER FISC

STE ANDORRA CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

STE ANDORRA CAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الحسن الث ني رقم 432 العروي 

الن ظور - 62222 الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

23899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ANDORRA CAR SARL

كراء   *  : أإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

العروي   432 رقم  الث ني  الحسن 

الن ظور - 62222 الن ظور املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 522.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : الشكري  رشيد  السيد 

حصة أقيمة 522 درهم للحصة .

 522  : الوزغ ري  كر7م  السيد 

حصة أقيمة 522 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الشكري  رشيد  السيد 

 62222 حي السالم العروي الن ظور 

الن ظور املغرب.

السيد كر7م الوزغ ري عنوانه)ا) 

 62222 الن ظور  العروي  املط ر  حي 

الن ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الشكري عنوانه)ا) 

 62222 حي السالم العروي الن ظور 

الن ظور املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   25 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 528.

582I

nabiq mohammed

NAOUR AFFAIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nabiq mohammed

 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

NAOUR AFFAIRES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

 ELKSIBA 23152 - أو7وسف ن وور

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

2181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.NAOUR AFFAIRES

غرض الشركة أإيج ز : تج رة

استيراد و تصدير.

دوار   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 ELKSIBA  23152  - أو7وسف ن وور 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة ع بي رشيدة : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد أن عال مب رك : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  رشيدة  ع بي  السيدة 

 23152 ن وور  أو7وسف  دوار 

القصيبة املغرب.

عنوانه)ا)  مب رك  عال  أن  السيد 

 23152 ن وور  أو7وسف  دوار 

القصيبة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيدة  ع بي  السيدة 

 23152 ن وور  أو7وسف  دوار 

القصيبة املغرب

عنوانه)ا)  مب رك  عال  أن  السيد 

 23152 ن وور  أو7وسف  دوار 

القصيبة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  ت دلة  أقصبة  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 66.

581I

MODA CONSULTING & SERVICES

WHITE COAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &

SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1

 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار البير ء املغرب

WHITE COAST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي املسيرة 
22 زنقة واد بهت رقم 29 الداخلة 
الداخلة 73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
21221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WHITE :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

. COAST
تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مع لجة و توزيع االسم ك 
االستيراد و التصدير .

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 29 رقم  بهت  واد  زنقة   22 املسيرة 
الداخلة   73222 الداخلة  الداخلة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد حسين اواه : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حي  السيد حسين اواه عنوانه)ا) 
ام التون�شي رقم 23 الداخلة 73222 

الداخلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد حسين اواه عنوانه)ا) 
ام التون�شي رقم 23 الداخلة 73222 

الداخلة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 أت ر7خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم -.

582I
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العيون استش رات

MH HOTEL 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استش رات
رقم 31 ش رع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
MH HOTEL 1 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
لال الي قوت العق رعدد 241/17 
العيون - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

42979
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MH  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.HOTEL 1
م   ك2   : أإيج ز  الشركة  غرض 
السي حية  االنشطة  أجميع  يتعلق 
وملحق ته   الفندقية  واالنشطة 

وتمو7ن واالدارة... .
: ش رع لال  عنوان املقر االجتم عي 
الي قوت العق رعدد 17/241 العيون 

- 72222 العيون املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد موالي حمدي ولد الرشيد : 
32 حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد سيدي محمد ولد الرشيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   492  :

للحصة.
السيدة لال ن هة ولد الرشيد : 242 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة اللة تحجلب ولد الرشيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   242  :

للحصة.

 السيد موالي حمدي ولد الرشيد 

: 3222 أقيمة 122 درهم.

السيد سيدي محمد ولد الرشيد : 

49.222 أقيمة 122 درهم.

 : الرشيد  ولد  ن هة  لال  السيدة 

24.222 أقيمة 122 درهم.

السيدة اللة تحجلب ولد الرشيد : 

24222 أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد موالي حمدي ولد الرشيد 

 12 الزنقة  االداري  الحي  عنوانه)ا) 

العيون   72222 العيون   23 الرقم 

املغرب.

السيد سيدي محمد ولد الرشيد 

 12 الزنقة  االداري  الحي  عنوانه)ا) 

العيون   72222 العيون   23 الرقم 

املغرب.

الرشيد  ولد  ن هة  لال  السيدة 

 12 الزنقة  االداري  الحي  عنوانه)ا) 

العيون   72222 العيون   23 الرقم 

املغرب.

السيدة اللة تحجلب ولد الرشيد 

 12 الزنقة  االداري  الحي  عنوانه)ا) 

العيون   72222 العيون   23 الرقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي حمدي ولد الرشيد 

 12 الزنقة  االداري  الحي  عنوانه)ا) 

العيون   72222 العيون   23 الرقم 

املغرب

السيد سيدي محمد ولد الرشيد 

 12 الزنقة  االداري  الحي  عنوانه)ا) 

العيون   72222 العيون   23 الرقم 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 894.

583I

EUROMED COMPTA-SARL

SAIOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SAIOL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة 
املس ر رقم 1126 الط أق الت لت 
الحي الصن عي مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.SAIOL :  اإلقتر ء أمختصر تسميته
غرض الشركة أإيج ز : استغالل و 

ادارة دور الري فة او الر7 ض.
عم رة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
املس ر رقم 1126 الط أق الت لت الحي 
مراكش   42222  - الصن عي مراكش 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد اوليفيي كريستي ن مور7ت 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اوليفيي كريستي ن مور7ت 

اق مة ج ردن سيتي عم رة  عنوانه)ا) 

الش طئ  تم رة  هرهورة   64 شقة   1

12242 تم رة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوليفيي كريستي ن مور7ت 

اق مة ج ردن سيتي عم رة  عنوانه)ا) 

الش طئ  تم رة  هرهورة   64 شقة   1

12242 تم رة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134747.

584I

fiduciaire abrouki khadija

MAROC ALIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
خفض ربسم ل الشركة

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

MAROC ALIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 

ت منصورت الشطر 6 جم عة حربي2 

ت منصورت مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

خفض ربسم ل الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.128577

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تم   2222 بأر27   27 في  املؤرخ 

خفض ربسم ل الشركة أمبلغ قدره 

 122.222« بي من  درهم»   92.222»

عن  درهم»   12.222« إلى  درهم» 

طر7ق : تخفيض عدد األسهم.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134729.

585I
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sahara decision

T-RC SUD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

sahara decision
ش رع مكة عم رة مب رك ولد الخلي2 

ط أق2 الحي االداري العيون. ، 
72222، العيون املغرب

T-RC SUD SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
مدينة الوحدة ألوك ج رقم 319 
العيون. - 72212 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
41141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 T-RC  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.SUD SARL AU
تثبيت   : أإيج ز  الشركة  غرض 
وصي نة الشبك ت املعلوم تية وتجهيز 
والخ صة  الع مة  واالدارات  املك تب 
وبيع وشراء وتزو7د املك تب أ ملعدات 

املكتبية واالعالمية الالزمة..
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 319 رقم  ج  ألوك  الوحدة  مدينة 

العيون. - 72212 العيون املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة أنت بخواله  هني : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

هني  بخواله   أنت  السيدة 
زنقة  الرملة21  خط  حي  عنوانه)ا) 
زاو7ة الشيخ رقم 122العيون 72212 

العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

هني  بخواله   أنت  السيدة 
زنقة  الرملة21  خط  حي  عنوانه)ا) 
زاو7ة الشيخ رقم 122العيون 72212 

العيون املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1001/22.

586I

Valoris Partners

KNOWLEDGE CONSEIL
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

KNOWLEDGE CONSEIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 59 ش رع 

الزرقطوني الط أق الس دس رقم 18 

- 22362 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. KNOWLEDGE CONSEIL

*التكو7ن   : غرض الشركة أإيج ز 

والهندسة الترأو7ة

*تقديم االستش رات

*تصميم وإنش ء املحتوى

العملي ت  جميع  ع م  *وبشك2 

بو  ق نونية  ك نت  نوع سواء  بي  من 

اقتص دية بو م لية بو منقولة بو غير 

منقولة تتعلق أ لغرض املذكور بعاله 

مم ثلة  بخرى  بغراض  نفس  أأي  بو 

بو ذات صلة، أصفة بن تؤ7د بشك2 

الذي  الهدف  غيرمب شر  بو  مب شر 

تسعى الشركة إلى تحقيقه بو امتداده 

بو تطو7ره

59 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

الزرقطوني الط أق الس دس رقم 18 

- 22362 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : السيد محمد ع دل كغ ط 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : حس ني  فدوى  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

كغ ط  ع دل  محمد  السيد 

 46 املنصورعم رة  إق مة  عنوانه)ا) 

الدار   22223 السالم  حي   12 رقم 

البير ء املغرب.

السيدة فدوى حس ني عنوانه)ا) 

12 حي  46 رقم  إق مة املنصورعم رة 

السالم 22223 الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

كغ ط  ع دل  محمد  السيد 

 46 املنصورعم رة  إق مة  عنوانه)ا) 

الدار   22223 السالم  حي   12 رقم 

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822452.

587I

fiducinfo sarlau

E-BUZZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

E-BUZZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي مكتب رقم 

14 اق مة فجوة ش رع حسن 2 طر7ق 

الصو7رة جليز - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.E-BUZZ

وك لة   -  : أإيج ز  الشركة  غرض 

للتواص2 و تنريم املن سب ت

تدأير حجز الفل2 و الر7 ض ت ،

استيراد الخدم ت.

مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوان 
حسن  ش رع  فجوة  اق مة   14 رقم 

 42222  - جليز  الصو7رة  طر7ق   2

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة زموري ه لة : 322 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة زموري نجالء : 722 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ه لة  زموري  السيدة 

 6 عم رة   2 اق مة فن البيت العتيق 

مراكش   42222 مراكش   28 الشقة 

املغرب.

عنوانه)ا)  نجالء  زموري  السيدة 
القصور  الغ لي  موالي  درب   23

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ه لة  زموري  السيدة 

 6 عم رة   2 اق مة فن البيت العتيق 

مراكش   42222 مراكش   28 الشقة 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134686.

588I

FDG SARLAU

L›ETOILE DU MUSEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDG SARLAU

 ,(I( إق مة اإلم م السهيلي, عم رة ي

شقة رقم 3, املح ميد 7 اسكجور ، 

42222، مراكش املغرب

L›ETOILE DU MUSEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 72، 

الط أق السفلي درب الج مع ر7 ض 

الز7تون القديم مراكش املدينة - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.L’ETOILE DU MUSEE
غرض الشركة أإيج ز : - استغالل 

مطعم
تصدير و ايراد

منعش عق ري.
 ،72 : رقم  عنوان املقر االجتم عي 
ر7 ض  الج مع  السفلي درب  الط أق 
 - املدينة  مراكش  القديم  الز7تون 

42222 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 82.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 562  : املنعم  عبد  م زغ  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
242 حصة   : السيدة م زغ شيم ء 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد م زغ عبد املنعم عنوانه)ا) 
 293 الرقم  السالم  ر7 ض  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  شيم ء  م زغ  السيدة 
 293 الرقم  السالم  ر7 ض  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد م زغ عبد املنعم عنوانه)ا) 
 293 الرقم  السالم  ر7 ض  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   25 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134252.
589I

ECOCOMPTA

4K BROTHERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 RESIDENCE AL FAJR IMMO
 25 N 6 G SIDI BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

4K BROTHERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 23 زنقة 
أورد الط أق 3 رقم 5 الصخور 

السوداء - 22292 الدارالبير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 4K  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BROTHERS

استيراد   : أإيج ز  الشركة  غرض 

و  واملستلزم ت  الغي ر  توزيع قطع  و 

املعدات جديدة او قديمة .
زنقة   23  : عنوان املقر االجتم عي 
الصخور   5 رقم   3 الط أق  أورد 

الدارالبير ء   22292  - السوداء 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد احمد قشوب : 252 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد محمد قشوب : 252 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : قشوب  سميرة  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : قشوب  بشرى  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  قشوب  احمد  السيد 
 3 زنقة أورد اق مة الفجر ط أق   41

 22292 السوداء  الصخور   9 شقة 

الدارالبير ء املغرب.

عنوانه)ا)  قشوب  محمد  السيد 

الصخور   6 أ حم د ط أق  ش رع   42

الدارالبير ء   22292 السوداء 

املغرب.

السيدة سميرة قشوب عنوانه)ا) 

378 ش رع السفير أن ع ئشة ط أق 3 

 22292 الصخور السوداء   18 شقة 

الدارالبير ء املغرب.

السيدة بشرى قشوب عنوانه)ا) 

جز7رة الر7م أن ية 1 شقة 3827 -----

--- اأوضبي االم رات العربية املتحدة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  قشوب  احمد  السيد 

 3 زنقة أورد اق مة الفجر ط أق   41

 22292 السوداء  الصخور   9 شقة 

الدارالبير ء املغرب

عنوانه)ا)  قشوب  محمد  السيد 

الصخور   6 أ حم د ط أق  ش رع   42

الدارالبير ء   22292 السوداء 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821242.

592I

sonacier

sonacier
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

sonacier

حي بيت أال بوعلي بيت بور7ر مراكش 

، 42252، بيت بور7ر املغرب

sonacier شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي بيت أال 

بوعلي بيت بور7ر مراكش - 42252 

بيت بور7ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124285
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.sonacier
التج رة,   : أإيج ز  الشركة  غرض 

بعم ل متنوعة, إستيراد و تصدير.
حي بيت   : عنوان املقر االجتم عي 
أال بوعلي بيت بور7ر مراكش - 42252 

بيت بور7ر املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد بحمد ت سدرت عنوانه)ا) 
حي بيت أال بوعلي بيت بور7ر مراكش 

42252 بيت بور7ر املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بحمد ت سدرت عنوانه)ا) 
حي بيت أال بوعلي بيت بور7ر مراكش 

42252 بيت بور7ر املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم -.
591I

FDBM Consulting

بومادل اليك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier Etage Appart N،

54350، MIDELT Maroc
أوم دل اليك شركة ذات مسؤولية 

محدودة

 ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مركز زايدة 

- 54352 ميدلت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

3155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2221 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتر ء أمختصر تسميته  : أوم دل 

اليك.

بشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

التركيب الكهرب ئي.

مركز   : االجتم عي  املقر  عنوان 

زايدة - 54352 ميدلت املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : يوسف  أوم دل  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أوم دل يوسف عنوانه)ا) 

ميدلت   54352 زايدة  تمالحت  حي 

املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أوم دل يوسف عنوانه)ا) 

ميدلت   54352 زايدة  تمالحت  حي 

املغرب 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   25 أت ر7خ  أميدلت  االأتدائية 

2222 تحت رقم 122.

592I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ج م س مولد أنترنسيونال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاو7ة ش رع محمد الخ مس و ش رع 
اأن كثير إق مة دوس م رس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
ج م س مولد بنترنسيون ل شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي القطعة 
رقم 121 الط أق األول ,املنطقة 
الحرة لصن عة معدات السي رات 
,جم عة الجوامعة إقليم فحص 
بنجرة - - 92222 طنجة املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.119591
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 م رس   25 في  املؤرخ 

املص دقة على :
جيورجيو  )ة)  السيد  تفو7ت 
من  اجتم عية  حصة   22 أيون�شي 
)ة)  السيد  لف ئدة  حصة   52 بص2 

سمير بوبرك أت ر7خ 25 م رس 2222.
)ة) سوالنج مفوط  تفو7ت السيد 
 52 بص2  من  اجتم عية  حصة   22
حصة لف ئدة السيد )ة) سمير بوبرك 

أت ر7خ 25 م رس 2222.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252713.

593I

STE CISS SARL

STE ETIQ›FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكتب 7 زنقة رقم 399 الط أق 
الت ني تجزئة جنة الز7تون 1 أن 

سودة ف س مك تب اأراهيم مبعوت، 
32222، ف س املغرب

STE ETIQ›FES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 

115 الط أق األر�شي تجزئة ه جر 
مونفلوري 2 ف س - 32222 ف س 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
71923

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ETIQ’FES
مطبعة,   : أإيج ز  الشركة  غرض 

االشه ر.
رقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 
ه جر  تجزئة  األر�شي  الط أق   115
ف س   32222  - ف س   2 مونفلوري 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : فدوى  علوي  امراني  السيدة 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
فدوى  علوي  امراني  السيدة 
حي السالم طر7ق   56 رقم  عنوانه)ا) 

أورك يز ف س 32222 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
فدوى  علوي  امراني  السيدة 
حي السالم طر7ق   56 رقم  عنوانه)ا) 

أورك يز ف س 32222 ف س املغرب.
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أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   18 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1452.

594I

FLASH ECONOMIE

SHE›S CAKE SHOP

إعالن متعدد القرارات

SHE›S CAKE SHOP

شركة ذات مسؤولية محدودة

ربسم له  :122222 درهم

مقره  االجتم عي :تجزئة النسيم 

اسالن 2 متجر رقم 32 الدار البير ء

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

494779

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

قرر   2222 م رس   15 أت ر7خ  املؤرخ 

الشرك ء م  يلي :

ن صر  الش فعي  السيد  -تفو7ت 

للسيدة  اجتم عية  حصة   522

غنج وي مر7م

الحصص  تفو7ت  على  املوافقة 

أين املتن زل  من قب2 جميع الشرك ء 

لهم واملتن زل لهم عنهم

مر7م  غنج وي  السيدة  -تعيين 

حسن ء  العلوي  كر7م  السيدة  و 

كمسيريين جدد 

-تغيير نش ط الشركة الى استيراد 

مستحررات  وتوزيع  وتصدير 

النظ فة  ومنتج ت  التجمي2 

الشخصية.

الى  الشركة  تسمية  -تغيير 

 DERMESTIC

تعدي2 الفصول 7,6,3,2 و 15 من 

النظ م االس �شي للشركة 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822861.

595I

FLASH ECONOMIE

LI & YAN BEAUTY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

 LI & YAN BEAUTY SARL AU

أ لدار  مؤرخ  عقد  أموجب 

تم إنش ء   07/02/2022 في  البير ء 

محدودة  لشركة  األس �شي  النظ م 

واحد  مس هم  ذات  املسؤولية 

أ لخص ئص الت لية: 

 ( : LI & YAN BEAUTY SARL AU

االسم التج ري 

التجمي2  الشركة:  غرض 

وتصفيف الشعر للسيدات واألطف ل

املدة: 99 سنة

 31 ين ير إلى   1 : من  السنة امل لية 

دجنبر من ك2 ع م 

زنقة الحر7ة   12 املقر االجتم عي: 

البير ء  الدار   5 رقم   3 الط أق 

 22122

من  مكون  امل ل  ربس  امل ل:  ربس 

 122 إلى  مقسمة  درهم٬   122.222

للواحدة  درهم   1222 من  حصة 

مدفوعة أ لك م2 ومقسمة على نحو 

الت لي: 

السيدة غزالن أنعبو 122 حصة

قب2  من  الشركة  تدار  -اإلدارة: 

السيدة غزالن أنعبو 

دخ2  ص في  تخصيص  األرب ح: 

الجرد  ق ئمة  في  املسج2  الشركة 

الق نونية  الرسوم  بعد  السنوي٬ 

والنظ مية٬ للشرك ء

املركز  في  اإليداع  تم  اإليداع: 

البير ء  أ لدار  لالستثم ر  الجهوي 

تحت رقم 1479

تم تسجي2 الشركة في  التسجي2: 

السج2 التج ري أ لدار البير ء تحت 

رقم 538717

596I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

STE PERE FOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الط أق 5 الشقة 9 اق مة 
الحر7ة ش رع فلسطين ، 32222، 

ف س املغرب
STE PERE FOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 28 

تجزئة فوز7ة أنسودة ف س - 32222 
ف س املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
72295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. PERE FOUR
تصنيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

وتصليح بفران الغ ز.
 28 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 
تجزئة فوز7ة أنسودة ف س - 32222 

ف س املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد محسن كراط : 512 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد محسن كراط : 492 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  كراط  محسن  السيد 
حي الجديد أنسودة ف س   496 رقم 

32222 ف س املغرب .

عنوانه)ا)  كراط  محسن  السيد 

حي الجديد أنسودة ف س   496 رقم 

32222 ف س املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كراط  محسن  السيد 

حي الجديد أنسودة ف س   496 رقم 

32222 ف س املغرب 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   29 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1711.

597I

CAUDEC CONSEIL

ويآرإيروسبيس املغرب
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart( et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA MAROC

و7آرإيروسبيس املغرب »شركة 

املس همة»

وعنوان مقره  االجتم عي: املنطقة 

الصن عية أمط ر محمد الخ مس 

النواصر - - الدار البير ء املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.386411

اإلداري  الع م  الجمع  إط ر  في 

املؤرخ في 21 فبراير 2222

تقرر تعيين السيد ف ر7ال أ سك ل

شركة  إدارة  ملجلس  رئيس  

و7آرإيروسبيس املغرب

أت ر7خ: 21 ين ير 2222

له  املخولة  الصالحي ت  وتتمث2 

من  املخولة  الصالحي ت  يلي:  فيم  

طرف الق نون

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 815454.

598I
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CABINET ELKHALFI

«G.S AL GHNADRA PRIVEE«
إعالن متعدد القرارات

CABINET ELKHALFI

 N 2 LOT AMMAR Sidi bennour،

24350، Sidi bennour Maroc

 «G.S AL GHNADRA PRIVEE»

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: رقم 

144 حي الشب ب الزم مرة 24222 

الزم مرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.2197

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   28 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :  21 رقم  قرار 

الع م  الجمع  أمقت�شى  م يلي: 

االستثن ئي املؤرخ في 28 م رس 2222 

املسؤولية  ذات  شركة  ح2  تقرر 

 G.S AL GHNADRA  « املحدودة 

 122.222 مبلغ ربسم له    «  PRIVEE

االجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 

الزم مرة  الشب ب  حي   144 رقم 

24222 الزم مرة املغرب . و حدد مقر 

الشب ب  حي   144 رقم  التصفية ب 

و  الزم مرة املغرب.   24222 الزم مرة 

عينت: السيدة هند ص أور و عنوانه  

زنقة  عبدالرحم ن  سيدي  تجزئة 

البير ء   22222 األلفة   29 رقم   33

املغرب كمصفية للشركة. 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :31 رقم  أند 

م يلي: البند املتعلق أح2 الشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  أنور  بسيدي  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 61.

599I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

TIMI DECO تيمي ديكو :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT
 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA MAROC

: تيمي ديكو TIMI DECO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي املح2 

التج ري الك ئن أ لط أق األر�شي رقم 
392 تجزئة بزلف الصو7رة - 44222 

الصو7رة املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.5725

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 27 م رس  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 TIMI ديكو  تيمي   : الوحيد  الشر7ك 
 122.222 ربسم له   مبلغ   DECO
درهم وعنوان مقره  اإلجتم عي املح2 
األر�شي  أ لط أق  الك ئن  التج ري 
 - الصو7رة  بزلف  تجزئة   392 رقم 
 : الصو7رة املغرب نتيجة ل   44222
لم تحقق الشركة م    ، منذ إنش ئه  

نتوقعه منه .
طرف  من  الشركة  تمو27  فش2 

االأن ك
الذي  امل لي  الوضع  إلى  أ لنظر 

يستمر في التدهور من شهر آلخر.
بثر  الذي  الح لي  للوضع  نظرا 

بشك2 ك م2 ولم نستطع مواجهته
في الوقت الح ضر.

املح2  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
التج ري الك ئن أ لط أق األر�شي رقم 
 44222 392 تجزئة بزلف الصو7رة - 

الصو7رة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) يونس تيمي و عنوانه)ا) 

 44222 الصو7رة  بزلف  تجزئة   392

)ة)  كمصفي  املغرب  الصو7رة 

للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

25 بأر27  االأتدائية أ لصو7رة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 112.

622I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ديرماكلينيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

ديرم كلينيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الحسن الت ني مك تب النخي2 ط 

4 رقم 43 تطوان - 93222 تطوان 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.27839

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 27 بكتوبر 2221 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تبع   وحيد  كمسير  مروان  االزهري 

إلق لة مسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   23 أت ر7خ  أتطوان  االأتدائية 

2221 تحت رقم 3261.

621I

TONORAX طونوراكس

TONORAX طونوراكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TONORAX طونوراكس

7. زنقة بحمد التوكي الط أق الث ني 
رقم 12. ، 22252، الدار البير ء. 

املغرب

TONORAX طونوراكس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 7. زنقة 

بحمد التوكي الط أق الث ني رقم 12. 

- 22252 الدار البير ء. املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

534941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

TONORAX طونوراكس.

غرض الشركة أإيج ز : التصدير و 

األستيراد ت جر.
زنقة   .7  : عنوان املقر االجتم عي 

بحمد التوكي الط أق الث ني رقم 12. - 

22252 الدار البير ء. املغرب..

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   522  : نزار.  ابشير  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : الدين.  به ء  ابشير  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  نزار.  ابشير  السيد 

 Rue Viel, QC H3M1H5  ,2592

.66223 Montreal CANADA
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السيد ابشير به ء الدين. عنوانه)ا) 
 51 رقم   1 تجزئة اوالد الط لب زنقة 

عين  الث ني  الط أق   2 هيبة  بق مة 

الشق. 22462 الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نزار.  ابشير  السيد 

 Rue Viel, QC H3M1H5  ,2592

66223 Montreal CANADA

السيد ابشير به ء الدين. عنوانه)ا) 
 51 رقم   1 تجزئة اوالد الط لب زنقة 

عين  الث ني  الط أق   2 هيبة  بق مة 

الشق. 22462 الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة أ لدار البير ء أت ر7خ - تحت 
رقم -.

622I

ZHAR AHMED

A.H PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

A.H PROMOTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي القطعة 
رقم 1 تجزئة ملي ء أنسودة - 32232 

ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A.H  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PROMOTION
منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
القطعة   : عنوان املقر االجتم عي 
 32232  - أنسودة  1 تجزئة ملي ء  رقم 

ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيد عبدالع لي حنيف 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حنيف  الع لي  عبد  السيد 
تجزئة سط ر  ب   222 رقم  عنوانه)ا) 
32232 ف س  سكن املرجة واد ف س 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حنيف  الع لي  عبد  السيد 
تجزئة سط ر  ب   222 رقم  عنوانه)ا) 
32232 ف س  سكن املرجة واد ف س 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1970/2022.
623I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE NASSIJ EL KHAYAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تقليص هدف الشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ش رع محمد الخ مس رقم 23 

الط أق الث ني خنيفرة ، 54222، 
خنيفرة املغرب

STE NASSIJ EL KHAYAL شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  االجتم عي زنقة اروكو 
رقم 24 خنيفرة - 54222 خنيفرة 

املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

4131

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

2222 تم حذف  12 م رس  املؤرخ في 

األنشطة الت لية من نش ط الشركة 

الح لي :

التش ور.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 االأتدائية أخنيفرة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 148.

624I

مكتب الحس أ ت ح ل

FENDARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحس أ ت ح ل

22 ش رع الداخلة الط أق االول قر7ة 

الجم عة ، 22432، الدار البير ء 

املغرب

FENDARI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي أرج 

كريست ل 1 الط أق الع شرش رع 

املوحدين - 22222 البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.FENDARI

منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري .

أرج   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الع شرش رع  الط أق   1 كريست ل 
املوحدين - 22222 البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ربسم ل  مبلغ 
12.222.222 درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 SOCIETE الشركة 
 FONCIERE ET FINANCIERE
عنوانه)ا)   DE PARTICIPATION

البير ء 22222 البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  منتصر  السيد 

ملقة 29216 ملقة إسب ني 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822717.
625I

COMPTAMAR EXPERTISE

BAYD AL MAGHREB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
BAYD AL MAGHREB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 26 محج 

مرس السلط ن، الط أق األول، 
الشقة 3، - 22222 الدار البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
539691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAYD  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

.AL MAGHREB

إنت ج   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املركبة  واألعالف  لالستهالك  أيض 

للحيوان ت.

الخلط  مسبقة  عن صر  تصنيع 

واملواد املر فة.

تربية الدج ج البي ض.

الخدم ت  بو  األنشطة  جميع 

املتعلقة أ ألشي ء املذكورة بعاله.

26 محج   : عنوان املقر االجتم عي 

األول،  الط أق  السلط ن،  مرس 

البير ء  الدار   22222  -  ،3 الشقة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : السيد قراري الشرق وي 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد قراري الشرق وي عنوانه)ا) 

 18 رقم   2 زنقة  س  لطيفة  تجزئة 

البير ء   22222 البرنو�شي  ص  ح 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قراري الشرق وي عنوانه)ا) 

 18 رقم   2 زنقة  س  لطيفة  تجزئة 

البير ء   22222 البرنو�شي  ص  ح 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822816.

626I

EUREXMA

 نكستكير فرع الدار البيضاء
إعالن متعدد القرارات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
نكستكير فرع الدار البير ء »شركة 

التر من»
وعنوان مقره  االجتم عي: ش رع 
املسيرة الخرراء عم رة رقم 28 
الط أق األول شقق رقم 3 4 5 - 
22222 الدار البير ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.296717
أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2221 يونيو   12 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
عزل املدير الع م فرع شركة نكستكير 

السيد محمد الع يدي 
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
أيو مدير  أ زاك  لوران  السيد  تعين 

ع م  جديد لفرع الشركة في املغرب 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم -: الذي ينص على م يلي: 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822858.
627I

STE HTCPRO SARL

SIMO MEUBLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC

SIMO MEUBLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الوف ء 2 رقم 585 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SIMO  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

.MEUBLE

بشغ ل   -  : غرض الشركة أإيج ز 

النج رة

بشغ ل مختلفة والبن ء.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الوف ء 2 رقم 585 - 14222 القنيطرة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : حر7حر  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  حر7حر  محمد  السيد 
 14222  585 رقم   2 الوف ء  تجزئة 

القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حر7حر  محمد  السيد 
 14222  585 رقم   2 الوف ء  تجزئة 

القنيطرة املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 13 بأر27 

2222 تحت رقم 91242.

628I

مكتب الحس أ ت ح ل

NISSICIR IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحس أ ت ح ل

22 ش رع الداخلة الط أق االول قر7ة 

الجم عة ، 22432، الدار البير ء 

املغرب

NISSICIR IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 61 محج 

اللة ي قوت الرقم 39 الط أق االول - 

22222 البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. NISSICIR IMMO

منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري .

61 محج   : عنوان املقر االجتم عي 

اللة ي قوت الرقم 39 الط أق االول - 

22222 البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  فؤاد  حفيظ  السيد 

أرشيد 26122 أرشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فؤاد  حفيظ  السيد 

أرشيد 26122 أرشيد املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822718.

629I

ALISSONE CONSULTING

FATLO SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING

 310Angle BD Omar Riffi Et La

 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC

FATLO SARL.AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 12، ش رع 

الحر7ة الط أق3 شقة 5 - 22122 

الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FATLO :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.SARL.AU

 : أإيج ز  الشركة  غرض 
ومنتج ت  التجمي2  مستحررات 
التجمي2 واملكمالت الغذائية وغيره  

من اللوازم.
عنوان املقر االجتم عي : 12، ش رع 
 22122  -  5 شقة  الط أق3  الحر7ة 

الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
العربي  محمد  السيد  السيد 
ش رع عبد الخ لق  حمودة عنوانه)ا) 
 93242  32 الطريس حي اإلن رة رقم 

تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
العربي  محمد  السيد  السيد 
ش رع عبد الخ لق  حمودة عنوانه)ا) 
 93242  32 الطريس حي اإلن رة رقم 

تطوان املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822811.
612I

BOUKHRIS &ASSOCIES

ART ACCOMPAGNEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ART ACCOMPAGNEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شر7ك وحيد
ربسم ل: 12.222 درهم

املقر االجتم عي: زنقة سمية إق مة 
شهرزاد 3 الط أق الخ مس رقم 22، 

أ مليي الدار البير ء
رقم التعر7ف الرر7بي 51849284

ICE N°223255755222222
 23 أموجب عقد عرفي املؤرخ في 
النظ م  تأسيس  تم  فبراير2222، 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
وحيد  شر7ك  ذات  محدودة 

أ لخص ئص الت لية:

 ART الشركة:  اسم   (1

ACCOMPAGNEMENT

ذات  شركة  الشركة:  شك2   (2

مسؤولية محدودة ذات شر7ك وحيد
سمية  زنقة  االجتم عي:  املقر   (3

الخ مس  الط أق   3 شهرزاد  إق مة 
رقم 22، أ مليي الدار البير ء؛

4) غرض الشركة: 

دعم  اإلقليمية:  االستش رة 

وإحي ء  وتنشيط  تنفيذ  في  املن طق 

نهج التسو7ق اإلقليمي؛

االستراتيجي:  التفكير  تنفيذ 

تشخيص الج ذأية، وصورة الهو7ة، 

الج ذأية  بشأن  املشورة  وتقديم 

التسو7ق  واستراتيجية  اإلقليمية 

االستراتيجية والتشغيلية؛

العالمة  أن ء  التشغيلي:  التنفيذ 

التج ر7ة والتسو7ق الرقمي والتنشيط 

وحي ة اإلقليم؛

وتنمية  التدر7ب  امله رات:  هيكلة 

في  واملس عدة  والحوكمة  امله رات 

إدارة املش ريع؛

التسو7قية  االستش رات 

الهيئ ت  بو  للشرك ت  واالتص لية 

املحلية بو الهيئ ت الع مة؛

التغيير  إدارة  في  املشورة  تقديم 

بو  الفردي  والتدر7ب  والتف وض 

الرؤ7ة  أن ء  بج2  من  الجم عي 

االستراتيجية للمؤسسة الخ صة بو 

الع مة وللمس عدة في صنع القرار؛

التنمو7ة  واملشورة  اإلستراتيجية 

الخ صة؛  بو  الع مة  للمنظم ت 

بغرض  تتعلق  تدر7بية  خدمة  بي 

الشركة؛

أ لعالق ت  يتعلق  فيم   املشورة 

الع مة والعالق ت الصحفية؛

العلمية  األحداث  تنظيم  دعم 

والثق فية والر7 ضية وغيره ؛

العملي ت  جميع  ع م  وبشك2 

تتعلق  التي  التسو7قية  التج ر7ة 

بشك2 مب شر بو غير مب شر مع غرض 

الشركة.

5) املدة: 99 سنة. 

ربسم ل ث أت محدد  ربسم ل:   (6
 12.222( في مبلغ عشرة آلف درهم 
درهم)، موزعة على مئة )122) حصة 
أقيمة اسمية قدره  م ئة درهم )122 

درهم) 
السيدة  الوحيد:  الشر7ك   (7
في  ازدي د  الط هري،  الط ئي  اأتس م 
 ،BE621167 وطنتيه    1973 بأر27   6
من ش رع أ نورميك ، متجر الورد رقم 

23 ، ك ليفورني  ، الدار البير ء.
8) تسيير الشركة: السيدة اأتس م 
بأر27   6 ازدي د في  الط ئي الط هري، 
من   ،BE621167 وطنتيه    1973
ش رع أ نورميك ، متجر الورد رقم 23 

، ك ليفورني  ، الدار البير ء.
أ لسج2  الشركة  تسجي2  تم 
 4 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ري 

بأر27 2222 تحت عدد 538123
أ لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 
 4 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ري 

بأر27 2222 تحت عدد 819227
ملخص قصد النشر

611I

unifiscom

IMI AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

unifiscom
 RES MIAMAR IMM C RDC N9
 CALIFORNIE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC

IMI AGRICOLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 26 محج 
مرس السلط ن الط أق االول رقم 3 
انف  22222 الدار البير ء املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.528731
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 بأر27   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 IMI AGRICOLE الوحيد  الشر7ك 
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درهم   122.222 ربسم له   مبلغ 
محج   26 اإلجتم عي  مقره   وعنوان 
 3 مرس السلط ن الط أق االول رقم 
املغرب  البير ء  الدار   22222 انف  

نتيجة ل : ح2 الشركة.
26 محج  و حدد مقر التصفية ب 
 3 مرس السلط ن الط أق االول رقم 

انف  22222 الدار البير ء املغرب. 
و عين:

و  الكرع ني  ع دل  السيد)ة) 
تيط   99 فيال   2 حي االم2  عنوانه)ا) 
املغرب  البير ء  الدار   22222 ملي2 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 
الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 26 محج 
مرس السلط ن الط أق االول رقم3 

انف  الدار البير ء
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821269.

612I

COMPTAMAR EXPERTISE

ZINTRAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
ZINTRAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 26 محج 

مرس السلط ن، الط أق األول، 
الشقة 3، - 22222 الدار البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539925
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ZINTRAB

إنش ء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

ومختلف  الطرق  تأهي2  وإع دة 

والكهرب ء  الشرب  مي ه  شبك ت 

واإلن رة  واله تف  الصحي  والصرف 

الع مة ؛

بعم ل تشييد الهي ك2 الخ صة.

واملب ني  املدنية  الهندسة  بعم ل 

واألعم ل اإلنش ئية والحرف املرتبطة 

به 

بعم ل متنوعة.

26 محج   : عنوان املقر االجتم عي 

األول،  الط أق  السلط ن،  مرس 

البير ء  الدار   22222  -  ،3 الشقة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الخسواني عبد املولى : 522 

حصة أقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : رشيد  موالي  حرة  السيد 

حصة أقيمة 222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املولى  عبد  الخسواني  السيد 
محمد  موالي  زنقة   32 عنوانه)ا) 

البعمراني الط أق 6 الرقم 2 22222 

البير ء املغرب.

السيد حرة موالي رشيد عنوانه)ا) 

تجزئة لكولين رقم ب 58 ط أق 1 عم رة 

البير ء   22222 12 سيدي معروف 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

املولى  عبد  الخسواني  السيد 
محمد  موالي  زنقة   32 عنوانه)ا) 

البعمراني الط أق 6 الرقم 2 22222 

البير ء املغرب.

السيد حرة موالي رشيد عنوانه)ا) 
تجزئة لكولين رقم ب 58 ط أق 1 عم رة 
البير ء   22222 12 سيدي معروف 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822924.

613I

EUREXMA

RSP CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
RSP CONSEIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 412 ش رع 
الزرقطوني إق مة حمد الط أق األول 

- 22222 الدار البير ء املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.363559

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 بأر27   14 املؤرخ في 
 RSP شركة ذات املسؤولية املحدودة
 99.222 ربسم له   مبلغ   CONSEIL
 412 درهم وعنوان مقره  اإلجتم عي 
ش رع الزرقطوني إق مة حمد الط أق 
األول - 22222 الدار البير ء املغرب 

نتيجة ل : غي ب نش ط الشركة.
 412 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ش رع الزرقطوني إق مة حمد الط أق 
األول - 22222 الدار البير ء املغرب. 

و عين:
و  منصور  أن  يوسف  السيد)ة) 
عنوانه)ا) ش رع غ ندي إق مة غ ندي 
املغرب  البير ء  الدار   22222 مول 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822991.

614I

Valoris Partners

ACCM
إعالن متعدد القرارات

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

ACCM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: 46 ش رع 

الزرقطوني الط أق 2 املكتب 6 - - 

الدار البير ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.429281

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   23 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

بلفين  تحو27  على  املص دقة  م يلي: 

مملوكة  سهم   (2522( وخمسم ئة 

للسيد محمد الحن وي أملكية ك ملة 

في ربس م ل شركة »ACCM» لص لح 

السيد بمين أن حمو،

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

التصديق على تحو27 بلف وم ئتين 

مملوكة   
ً
سهم   (1،250( وخمسين 

 KARTNER INVEST SARL لشركة 

م ل  ربس  في  ك ملة  أملكية   ،  AU

شركة »ACCM» لص لح السيد بمين 

أن حمو،

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

استق لة السيد محمد الحن وي من 

منصب مسير،
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قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
مسيرا  حمو  أن  بمين  السيد  تعيين 

للشركة.
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم جميع البنوذ: الذي ينص 
على م يلي: تعدي2 مقتري ت النظ م 

األس �شي للشركة
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821122.

615I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

فينوس ابيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

فينوس اأي2 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي اق مة املنزه 
 tetouan ريستينك  فيال 8 املريق

93222 املريق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

32463
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 شتنبر   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتر ء أمختصر تسميته  : فينوس 

اأي2.
 : أإيج ز  الشركة  غرض 
 Création et gestion des centres

.d’esthétique

اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

املريق   8 فيال  ريستينك   املنزه 

tetouan 93222 املريق املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : العط ر  ي سمينة  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : االزهري  مروان  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ي سمينة العط ر عنوانه)ا) 

سلوقية ش رع الشمع رقم 32 تطوان 

93222 تطوان املغرب.

االزهري عنوانه)ا)  السيد مروان 

املريق   8 اق مة املنزه ريستينك  فيال 

93222 تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

االزهري عنوانه)ا)  السيد مروان 

املريق   8 اق مة املنزه ريستينك  فيال 

93222 تطوان املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بكتوبر   29 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2221 تحت رقم 628/21 .

616I

SAGASUD

AKWAZIZ TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD

ش رع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

AKWAZIZ TRAVAUX »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: رقم 985 

حي الوحدة - 72222 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.19679

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   23 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

الذي   :2 رقم  قرار  حصص  تفو7ت 

مسير  استق لة  م يلي:  على  ينص 

وتعيين مسير جديد للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفو7ت 1222 من السيد محمد كزاز 

الى السيدة تور7ة أوعنيس أند رقم 

استق لة  م يلي:  على  ينص  الذي   2

أوعنيس  تور7ة  وتعيين  كزاز  محمد 

كمسيرة وحيدة للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1215.

617I

FIDEREC

ZOUITA AUTO
فسخ عقد تسيير حر ألص2 تج ري 

)األشخ ص املعنو7ون)

فسخ عقد تسيير حر ألص2 تج ري

ZOUITA AUTO

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

 SOCIETE ZOUITA AUTO لشركة 

 229  : ب  االجتم عي  مقره   الك ئن 

 42222  - عزوز7ة  الكرم  تجزئة 

فبراير   27 مراكش املغرب املؤرخ في 

2222 تقرر م يلي:

لألص2  الحر  التسيير  عقد  فسخ 

التج ري الك ئن ب : 229 تجزئة الكرم 

 ، املغرب  مراكش   42222  - عزوز7ة 

 SOCIETE شركة  طرف  من  املوقع 

م لكة  أصفته    :  ZOUITA AUTO

 SOCIETE و شركة  التج ري  لألص2 

AUTO REDY أصفته  مسيرة حرة.

618I

AUDITAX

PARA DAY›S

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

AUDITAX

 Bloc C n° 77 citée djemaa

 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc

PARA DAY›S شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : 71 مكرر 

ألوك 13 درب سالمة قر7ة الجم عة 

- 22222 الدار البير ء املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.447141

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 بأر27   28 املؤرخ في 

PARA DAY’S شركة ذات املسؤولية 

 122.222 ربسم له   مبلغ  املحدودة 

 71 اإلجتم عي  درهم وعنوان مقره  

قر7ة  سالمة  درب   13 ألوك  مكرر 

البير ء  الدار   22222  - الجم عة 

املغرب نتيجة اللخس ئر املتوالية على 

الشركة.

و عين:

و  اخ ت ل  هيثم  السيد)ة) 

 16 ألوك  السالمة  درب  عنوانه)ا) 

رقم 34 قر7ة الجم عة 22222 الدار 

البير ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

71 مكرر  2222 وفي  28 بأر27  أت ر7خ 

ألوك 13 درب سالمة قر7ة الجم عة - 

22222 الدار البير ء املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821292.
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la sincérité إنتم ئية 

 SOCIETE PHARMACIE
KANDAR IMOUZZER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

la sincérité إنتم ئية
زنقة أئر بنزران عم رة ٣ الشقة 
١٣ ش رع محمد الخ مس ف س ، 

32222، ف س املغرب
 SOCIETE PHARMACIE KANDAR
IMOUZZER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 12 طر7ق 
صفرو إيموزار كندر صفرو - 31222 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
3665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 دجنبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 SOCIETE PHARMACIE KANDAR

. IMOUZZER
غرض   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الشركة مم رسة مهنة صيدلي
أيع املنتج ت واألدو7ة 

والجراحية  الطبية  املواد  يع 
واملنتج ت شبه الصيدالنية.

عنوان املقر االجتم عي : 12 طر7ق 
صفرو إيموزار كندر صفرو - 31222 

صفرو املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ربسم ل الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:
 22222  : السيد أن ني ز7 تني نبي2 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أن ني ز7 تني نبي2 عنوانه)ا) 
ف س  فيص2  شكري  زنقة   2 فيال 

32222 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أن ني ز7 تني نبي2 عنوانه)ا) 
ف س  فيص2  شكري  زنقة   2 فيال 

32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 أت ر7خ  أصفرو  االأتدائية 

2222 تحت رقم 121.

622I

ZHAR AHMED

SUPER BINAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
SUPER BINAE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي املح2 
التج ري رقم 1 املتواجد أ لقطعة 
رقم 114 تجزئة سعيد أنشقرون 
أنسودة ف س - 32232 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
72221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SUPER :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.BINAE

منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 
عق ري.

املح2   : االجتم عي  املقر  عنوان 
أ لقطعة  املتواجد   1 رقم  التج ري 
أنشقرون  سعيد  تجزئة   114 رقم 
أنسودة ف س - 32232 ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : أوبكري  خالفة  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  أوبكري  خالفة  السيد 
تجزئة ندى واد ف س املرجة   5 رقم 

32232 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أوبكري  خالفة  السيد 
تجزئة ندى واد ف س املرجة   5 رقم 

32232 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1953/2022.

621I

CABINET KHACHIM

 LA BELLE RECETTE CHIEN
ET CHAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
 LA BELLE RECETTE CHIEN

ET CHAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي املح2 
التج ري رقم 93 عم رة رقم 452 

زاو7ة ش رع محمد الخ مس و موالي 
عبدالعز7ز - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BELLE RECETTE CHIEN ET CHAT

غرض الشركة أإيج ز : - أيع طع م 

الحيوان ت االليفة

أيع مستلزم ت الحيوان ت األليفة.

املح2   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 452 رقم  عم رة   93 رقم  التج ري 
زاو7ة ش رع محمد الخ مس و موالي 

القنيطرة   14222  - عبدالعز7ز 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة كواس كنزة : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  كنزة  كواس  السيدة 

 312 عم رة   121 الكولف  إق مة 

الشقة 4 14222 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كنزة  كواس  السيدة 

 312 عم رة   121 الكولف  إق مة 

الشقة 4 14222 القنيطرة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم 91222.

622I
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مكتب الحس أ ت ح ل

FENDARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

مكتب الحس أ ت ح ل
22 ش رع الداخلة الط أق االول قر7ة 
الجم عة ، 22432، الدار البير ء 

املغرب
FENDARI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 12 محج 
النخي2 - 24222 الجديدة املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.12233
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تحو27   2222 ين ير   13 املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
«12 محج النخي2 - 24222 الجديدة 
املغرب» إلى »أرج كريست ل 1 الط أق 
 22222  - املوحدين  الع شرش رع 

البير ء املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 12 م رس 

2222 تحت رقم 27585.
623I

ALISSONE CONSULTING

2R LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle BD Omar Riffi Et La
 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
2R LIVING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 12، ش رع 

الحر7ة الط أق 3 شقة 5 الدار 
البير ء. 22122 الدار البير ء. 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

 538679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 2R  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. LIVING
جميع   : أإيج ز  الشركة  غرض 
العملي ت العق ر7ة التي تدخ2 في إط ر 
النصوص والقوانين الس ر7ة املتعلقة 

أ إلنع ش العق ري
العق رات  جميع  وبن ء  أيع 
بو  املنهي  بو  السكني  لالستخدام 

التج ري.
البن ء  أرامج  جميع  إنج ز 

بوالتجزئ ت.
املش ركة في البن ء بو التجزئ ت.

املش ركة في إنش ء جميع الشرك ت 
العق ر7ة بو اتخ ذ جميع املش رك ت في 

شرك ت من هذا النوع.
جميع الخدم ت املتعلقة أأعم ل 

البن ء
تأجير

تج ر7ة  عملي ت  بي  ع م  وبشك2 
تكون  قد  والتي  صن عية،  بو  م لية 
مب شرة  غير  بو  مب شرة  صلة  ذات 
أ مل دة املذكورة بعاله بو أأي موضوع 
من املرجح بن  مم ث2 بو ذات صلة، 

تفر2 تطو7ره  بو تمديده 
 ،12  : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع الحر7ة الط أق 3 شقة 5 الدار 
البير ء.  الدار   22122 البير ء. 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
العلمي  الشر7ف  رشيد  السيد 
السندأ د  إق مة   68 رقم  عنوانه)ا) 
ط أق بر�شي عين الدئ ب بنف  22182 

الدار البير ء املغرب.

عنوانه)ا)  العلمي  رتيبة  السيدة 
رقم 68 إق مة السندأ د ط أق بر�شي 

الدار   22182 بنف   الدئ ب  عين 

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

العلمي  الشر7ف  رشيد  السيد 
السندأ د  إق مة   68 رقم  عنوانه)ا) 

ط أق بر�شي عين الدئ ب بنف  22182 

الدار البير ء املغرب

عنوانه)ا)  العلمي  رتيبة  السيدة 
رقم 68 إق مة السندأ د ط أق بر�شي 

الدار   22182 بنف   الدئ ب  عين 

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 31 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819843.

624I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 RIZQY AIT LHOUSSAINE

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT EL MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

 RIZQY AIT LHOUSSAINE

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 32 
زنقة عمر الر7في شقة رقم 1 الط أق 

االول الدار البير ء الدار البير ء 

26222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

536667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIZQY :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

. AIT LHOUSSAINE TRAVAUX

اعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة.

 32 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 

زنقة عمر الر7في شقة رقم 1 الط أق 

البير ء  الدار  البير ء  الدار  االول 

26222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : السيد خ لد ايت الحسين 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد مصطفى رزقي : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحسين  ايت  خ لد  السيد 

نبيلة مخلوف رقم  تجزئة  عنوانه)ا) 

أرشيد   26222 أرشيد  الدروة   687

املغرب.

عنوانه)ا)  رزقي  مصطفى  السيد 

تجزئة نبيلة مخلوف رقم 687 الدروة 

أرشيد 26222 أرشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحسين  ايت  خ لد  السيد 

نبيلة مخلوف رقم  تجزئة  عنوانه)ا) 

أرشيد   26222 أرشيد  الدروة   687

املغرب

عنوانه)ا)  رزقي  مصطفى  السيد 

تجزئة نبيلة مخلوف رقم 687 الدروة 

أرشيد 26222 أرشيد املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم -.
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FIDUCIAIRE NOUACEUR

SANITAIRE VERONA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT EL MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

SANITAIRE VERONA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 32 

زنقة عمر الر7في شقة رقم 1 الط أق 

االول الدار البير ء الدار البير ء 

26222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

515645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. SANITAIRE VERONA

عق قير   : أإيج ز  الشركة  غرض 

س نيتير .

 32 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 

زنقة عمر الر7في شقة رقم 1 الط أق 

البير ء  الدار  البير ء  الدار  االول 

26222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : ف تح  اأراهيم  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ف تح  اأراهيم  السيد 

الدروة   631 رقم  مخلوف  تجزئة 

أرشيد 26222 أرشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ف تح  اأراهيم  السيد 

الدروة   631 رقم  مخلوف  تجزئة 

أرشيد 26222 أرشيد املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة أ لدار البير ء أت ر7خ - تحت 

رقم 13 شتنبر 2221.

626I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 LAMMA DISTRIBUTION

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

 LAMMA DISTRIBUTION

MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شر7ك وحيد

ربسم ل: 252.222 درهم

املقر االجتم عي: 6 ش رع ألعيد 

السو�شي - كبيب ت الرب ط

رقم التعر7ف الرر7بي 52421525

ICE N°223226318222282

 24 أموجب عقد عرفي املؤرخ في 

النظ م  تأسيس  تم   ،2222 م رس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

وحيد  شر7ك  ذات  محدودة 

أ لخص ئص الت لية:

 LAMMA الشركة:  اسم   (1

DISTRIBUTION MAROC؛

ذات  شركة  الشركة:  شك2   (2

شر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد؛ 

3) املقر االجتم عي: 6 ش رع ألعيد 

السو�شي - كبيب ت الرب ط؛

4) غرض الشركة: 

أرمجة وتكنولوجي  املعلومي ت؛

املب شر  غير  بو  املب شر  الشراء 

بو  منتج  مورد،  من  للمنتج ت 

مستورد؛

شك2  على  البر ئع  أيع  إع دة 

وحدات بو أكمي ت صغيرة إلى عمي2 

بو متجر بو مطعم بو عن طر7ق طلب 

عبر أر7د املوقع اإللكتروني؛

تج رة الجملة والتجزئة في مختلف 

املنتج ت، وال سيم  أيع البر ئع على 

الح لة التي تم شراؤه  فيه ؛

إلى  وتسليمه   املنتج ت  تسو7ق 

مت جر األغي ر؛

العملي ت  جميع  ع م  وبشك2 

التج ر7ة، الصن عية، املنقولة بو غير 

املنقولة التي تتكيف بشك2 مب شر بو 

غير مب شر مع غرض الشركة.

5) املدة: 99 سنة. 

ث أت  ربسم ل  ربسم ل:   (6

درهم  بلف  وخمسون  م ئت ن  أمبلغ 

)252.222 درهم)، موزعة على بلف ن 

أقيمة  حصة   (2.522( وخمسم ئة 

اسمية قدره  م ئة درهم )122 درهم) 

لك2 منه  و املحررة أ لك م2.

7) الشر7ك الوحيد: الم  تكنولوجي 

 LAMMA TECHNOLOGY في  بي 

رض   السيد  طرف  من  ممثلة   B.V

املنصوري.

ي سر  السيد  الشركة:  تسيير   (8

اإلسم عيلي اإلدري�شي.

أ لسج2  الشركة  تسجي2  تم 

التج ري أ ملحكمة التج ر7ة أ لرب ط 

6بأر27  أت ر7خ   159293 عدد  تحت 

2222

أ لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ري أ لرب ط أت ر7خ 6بأر27 2222 

تحت عدد 123582
ملخص قصد النشر

627I

BOUKHRIS &ASSOCIES

MADAEF

شركة املس همة

رفع ربسم ل الشركة

MADAEF

شركة مس همة ربسم له  محدد في 

13274222222.22 درهم

مقره  االجتم عي: س حة مركز محج 

الر7 ض، مبنى 5، الط أق 4، الرب ط

السج2 التج ري أ لرب ط عدد: 

49655

أمقت�شى محرر الجمع الع م 

االستثن ئي املنعقد أت ر7خ 27 دجنبر 

2221 تقرر م  يلي:

رفع ربسم ل الشركة أمبلغ 

2.242.251.422 درهم لرفعه من 

مبلغ 11.233.748.622 درهم الى 

مبلغ 13.274.222.222 درهم عن 

طر7ق اصدار 22.422.514 سهم 

جديد أقيمة اسمية محددة في مبلغ 

122 درهم،

تحيين البند 6 من النظ م االس �شي 

للشركة.

االدارة  مجلس  محرر  أمقت�شى 

تقرر   2222 ين ير   24 املنعقد أت ر7خ 

م  يلي:

للرفع  النه ئي  االنج ز  مع ينة 

أمبلغ  الشركة  ربسم ل  من 

من  لرفعه  درهم   2.242.251.422

الى  درهم   11.233.748.622 مبلغ 

مبلغ 13.274.222.222 درهم ،

النظ م  من   6 البند  تحيين 

االس �شي للشركة.

أ لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة  املحكمة  لدى  التج ري 

أت ر7خ   123412 أ لرب ط تحت عدد 

29 م رس 2222.

ملخص قصد النشر

628I
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CHN CONSULTING

ZINAD CONSULTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHN CONSULTING

 RESIDENCE YAKOUTA 3 APPT

 8 BELAIR CHAMP DE COURSE،

30000، FES MAROC

 ZINAD CONSULTING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 4 حي جر7ر 

شقة 7 ط أق 4 م ج ف س - 32252 

ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72187

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZINAD :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.CONSULTING SARL

النص ئح   : غرض الشركة أإيج ز 

األحداث  عن  واإلعالن  اإلدار7ة 

واالتص ل.

واملعدات  اللوازم  وبيع  شراء 

املكتبية.

حي   4  : االجتم عي  املقر  عنوان 

 - ف س  م ج   4 ط أق   7 جر7ر شقة 

32252 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : التدالوي  شيم ء  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : التدالوي  زن د  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : التدالوي  شيم ء  السيدة 
أقيمة 122 درهم.

 522  : التدالوي  زن د  السيدة 
أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

التدالوي  شيم ء  السيدة 
عنوانه)ا) 4 حي جر7ر شقة 7 ط أق 4 

م ج ف س 32252 ف س املغرب.
عنوانه)ا)  التدالوي  زن د  السيدة 
 14 الشقة  أريستيجي   تجزئة   67
ف س   32212 ف س  الخي2  ملعب 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
التدالوي  شيم ء  السيدة 
عنوانه)ا) 4 حي جر7ر شقة 7 ط أق 4 

م ج ف س 32252 ف س املغرب
عنوانه)ا)  التدالوي  زن د  السيدة 
 14 الشقة  أريستيجي   تجزئة   677
ف س   32212 ف س  الخي2  ملعب 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1934.

629I

املح سبة نعم ن مجيدة

 ste CARRIERE
TAGALNOUNT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املح سبة نعم ن مجيدة
رقم 1 ش رع عالل أن عبد هللا 
سيدي احمد الت دلي صفرو ، 

31222، صفرو املغرب
 ste CARRIERE TAGALNOUNT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

اقروشن ايت عرفة لعنوصر صفرو - 
31215 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
3685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. CARRIERE TAGALNOUNT
استغالل   : غرض الشركة أإيج ز 

املق لع.
دوار   : االجتم عي  املقر  عنوان 
اقروشن ايت عرفة لعنوصر صفرو - 

31215 صفرو املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد روا�شي محمد : 252 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
 252  : أوكر7ن  روا�شي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 252  : لحسن  روا�شي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
252 حصة   : السيد روا�شي علي 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  محمد  روا�شي  السيد 
صفرو  العنوصر  عرفة  ايت  دوار 

31215 صفرو املغرب.
السيد روا�شي أوكر7ن عنوانه)ا) 
صفرو  العنوصر  عرفة  ايت  دوار 

31215 صفرو املغرب.
السيد روا�شي لحسن عنوانه)ا) 
صفرو  العنوصر  عرفة  ايت  دوار 

31215 صفرو املغرب.
السيد روا�شي علي عنوانه)ا) دوار 
 31215 ايت عرفة العنوصر صفرو 

صفرو املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ادريس عنوانه)ا)  السيد روا�شي 
صفرو  العنوصر  عرفة  ايت  دوار 

31215 صفرو املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أصفرو  االأتدائية 

2222 تحت رقم 142.

632I

CABINET NORD ASSISTANCE

RESIDENCE IBN ROCHD 2
عقد تسيير حر ألص2 تج ري )األشخ ص 

املعنو7ون)

عقد تسيير حر ألص2 تج ري

RESIDENCE IBN ROCHD 2

مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

بحمد  بعطى   2222 م رس   29 قي 

أ لسج2  املسج2  الشحموطي 

االأتدائية  أ ملحكمة   658 التج ري 

لألص2  الحر  التسيير  حق  أ صيلة 

زنقة اأن رشد   2 التج ري الك ئن ب 

لف ئدة  املغرب  بصيلة   92252  -

 SERVICES GÉNÉRAUX ET

 5 ملدة   ADMINISTRATION SARL

و   2222 م رس   29 سنة تبتدئ من 

تنتهي في 28 م رس 2227 مق أ2 مبلغ 

شهري قيمته 33.334 درهم.

631I

FIDUSCO OUFASKI

مقهى 33
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

FIDUSCO OUFASKI

 CITE AL FIDA N 05 GUELMIM ،

81000، GUELMIM MAROC

مقهى 33 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الحسن 2 رقم 95 كلميم - 81222 

كلميم املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.1129

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تمت   2221 بأر27   25 في  املؤرخ 

املص دقة على :
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الرحم ن  عبد  )ة)  السيد  تفو7ت 
اأولزه ر 1.222 حصة اجتم عية من 
السيد  لف ئدة  حصة   1.222 بص2 
بأر27   25 سعيد اأولزه ر أت ر7خ  )ة) 

.2221
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   21 أت ر7خ  أكلميم  االأتدائية 

2221 تحت رقم 167.
632I

LK CONSULTING SARL

 CLINIQUE
 INTERNATIONALE DU

NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
ش رع محمد الخ مس رقم 45 
الط أق الث ث رقم 18 تطوان ، 

93222، تطوان املغرب
 CLINIQUE INTERNATIONALE
DU NORD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

السالوي الطر7ق الدائري قب لة 
املحطة الطرقية - 93222 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
31253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 CLINIQUE INTERNATIONALE

.DU NORD
تسيير   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املصح ت.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
قب لة  الدائري  الطر7ق  السالوي 
تطوان   93222  - الطرقية  املحطة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : حمزة  العرف وي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد العرف وي حمزة عنوانه)ا) 
21 زنقة ايت اور7ر السوي�شي 12222 

الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العرف وي حمزة عنوانه)ا) 
21 زنقة ايت اور7ر السوي�شي 12222 

الرب ط املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 677.
633I

pouce des affaires

YAKONEG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

pouce des affaires
 Dar salama imm 24 appt 09 Ain

 sbaa Casablanca Dar salama
 imm 24 appt 09 Ain sbaa

 Casablanca، 20350، casablanca
maroc

YAKONEG شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 77ش رع 
محمد سميحة ط أق 12 رقم 
57 الدار البير ء - 22322 

CASABLANCA مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
538623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.YAKONEG

بعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة. بو البن ء.

77ش رع   : عنوان املقر االجتم عي 

محمد سميحة ط أق 12 رقم 57 الدار 

 CASABLANCA  22322  - البير ء 

مغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1222  : لحسن  أنعلي  السيد 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  لحسن  أنعلي  السيد 

 19 شقة  عم رة ب  املعمورة  ر7 ض 

 22222 القنيطرة   B2 مغرب العربي 

القنيطرة مغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لحسن  أنعلي  السيد 

 19 شقة  عم رة ب  املعمورة  ر7 ض 

 22222 القنيطرة   B2 مغرب العربي 

القنيطرة مغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 31 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم -.

634I

مكتب مح سبة

 ANAKHILE DECORATION
 ET JARDINAGE ESPACES

VERTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

مكتب مح سبة
عم رة 41 شقة 2 زنقة عالل أن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب
 ANAKHILE DECORATION ET
 JARDINAGE ESPACES VERTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 21 
ش رع الدخلة الرشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.7827

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 م رس   21 في  املؤرخ 

املص دقة على :
ح دي  مولود  )ة)  السيد  تفو7ت 
2.522 حصة اجتم عية من  أوفوس 
بص2 2.522 حصة لف ئدة السيد )ة) 
م رس   21 عبد امل لك دح ني أت ر7خ 

.2222
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 182.
635I

sofoget

SK BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
SK BTP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 59 إق مة 
موالي عبد العز7ز ش رع موالي عبد 

العز7ز رقم 4 14222 القنيطرة 
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املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.56287

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تحو27   2222 ين ير   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
إق مة موالي عبد العز7ز ش رع   59»
 14222  4 رقم  العز7ز  عبد  موالي 
إلى »78 ش رع اأو  القنيطرة املغرب» 
6 مكتب  أكر الصديق إق مة شركوم 

1 14222 القنيطرة املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم 91227.

636I

sofoget

DYAR SEBOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
DYAR SEBOU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 59 إق مة 
موالي عبد العز7ز ش رع موالي عبد 
العز7ز رقم 4 - 14222 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
64885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DYAR  : اإلقتر ء أمختصر تسميته  

.SEBOU
انع ش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري
بشغ ل ع مة و بعم ل البن ء.

عنوان املقر االجتم عي : 59 إق مة 
موالي عبد العز7ز ش رع موالي عبد 
القنيطرة   14222  -  4 رقم  العز7ز 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : لغري�شي  جم ل  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : لغري�شي  جم ل  السيد 

أقيمة 122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  لغري�شي  جم ل  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لغري�شي  جم ل  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 27 بأر27 

2222 تحت رقم 92989.
637I

RAHHALI CONSEIL

FB DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc
FB DIGITAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي اق مة 

املراد رقم 9 ش رع محمد الخ مس، 
جليز، مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FB  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DIGITAL
في  ت جر   : أإيج ز  الشركة  غرض 
بوالتقسيط  أ لجملة  والشراء  البيع 

بجهزة الكمبيوتر اإللكترونية.
اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع محمد الخ مس،   9 املراد رقم 
مراكش   42222  - مراكش  جليز، 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 bourriouaiat حسن  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   : 200

للحصة.
 bourriouaiat ادريس  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   : 200

للحصة.
 bourriouaiat راضية  السيدة 
درهم   122 أقيمة  حصة   : 200

للحصة.
 bourriouaiat : 200 السيدة ليلى

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 m’daghri علوي  حن ن  السيدة 
درهم   122 أقيمة  حصة   : 200

للحصة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 bourriouaiat ادريس  السيد 
 13 رقم  ستوكية  اق مة  عنوانه)ا) 
مراكش   42222 مراكش  ت ركة، 

املغرب.
 bourriouaiat راضية  السيدة 
النخي2   2 زهور  حدائق  عنوانه)ا) 
مراكش  س2،  الشقة  الجنوبي 

42222 مراكش املغرب.

 bourriouaiat ليلى  السيدة 

النخي2   2 زهور  حدائق  عنوانه)ا) 

الجنوبي الشقة د2، مراكش 42222 

مراكش املغرب.

 m’daghri علوي  حن ن  السيدة 

أور7و7 ت   ،22 رقم  فيال  عنوانه)ا) 

مراكش  الجنوبي،  النخي2   3 مج ط 

42222 مراكش املغرب.

 bourriouaiat حسن  السيد 

أور7و7 ت   ،22 رقم  فيال  عنوانه)ا) 

مراكش  الجنوبي،  النخي2   3 مج ط 

42222 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 bourriouaiat حسن  السيد 

أور7و7 ت   ،22 رقم  فيال  عنوانه)ا) 

مراكش  الجنوبي،  النخي2   3 مج ط 

42222 مراكش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   32 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134389.

638I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE AIT BOUALEN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

ش رع محمد الخ مس رقم 23 

الط أق الث ني خنيفرة ، 54222، 

خنيفرة املغرب

STE AIT BOUALEN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي بكلموس 

املركز خنيفرة - 54222 خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

4327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.AIT BOUALEN SARL
البن ء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

واألعم ل املختلفة .
بكلموس   : عنوان املقر االجتم عي 
خنيفرة   54222  - خنيفرة  املركز 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   522  : السيد ايشو حميد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   522  : السيد ايشو رشيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  حميد  ايشو  السيد 
خنيفرة   54222 املركز  بجلموس 

املغرب.
عنوانه)ا)  رشيد  ايشو  السيد 
خنيفرة   54222 املركز  بجلموس 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  ايشو  السيد 
خنيفرة   54222 املركز  بجلموس 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 االأتدائية أخنيفرة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 152.

639I

اءتم نية عبد الرحيم

TASSAMIM - FM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

اءتم نية عبد الرحيم
زنقة بأو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15222، الخميس ت املغرب

 TASSAMIM - FM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي الرقم 318 
ش رع محمد الخ مس الط أق الث ني 
الخميس ت - 15222 الخميس ت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
29517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.TASSAMIM - FM
مهندس   : أإيج ز  الشركة  غرض 

معم ري.
الرقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الط أق  الخ مس  محمد  ش رع   318
 15222  - الخميس ت  الث ني 

الخميس ت املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيدة فتيحة املغراوي 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة فتيحة املغراوي عنوانه)ا) 
 2 السع دة  وجدة  زنقة   11 الرقم 
الخميس ت   15222 الخميس ت 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فتيحة املغراوي عنوانه)ا) 
 2 السع دة  وجدة  زنقة   11 الرقم 
الخميس ت   15222 الخميس ت 

املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  أ لخميس ت  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 254.

642I

الحموتي كر7م مح سب

SOFRENOR
شركة املس همة

إنش ء فرع ت بع للشركة

الحموتي كر7م مح سب
ش رع الخرطوم رقم 51 الن ظور ، 

62222، الن ظور املغرب
SOFRENOR شركة املس همة

وعنوان مقره  اإلجتم عي املنطقة 
الصن عية سلوان ص.ب 58 - 

62222 الن ظور املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.3575

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 18 دجنبر 2214 تقرر إنش ء 
و   - فرع ت بع للشركة تحت التسمية 
سيدي  زاو7ة  دوار  أ لعنوان  الك ئن 
املكي - 26122 أرشيد املغرب و املسير 

من طرف السيد)ة) 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   25 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 532.

641I

Netafim Morocco SARL AU

NETAFIM MOROCCO 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Netafim Morocco SARL AU
فيال شمس محج محمد الس دس 
طر7ق زعير ، 12222، الرب ط املغرب
NETAFIM MOROCCO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي فيال 
شمس محج محمد الس دس طر7ق 

زعير - 12222 الرب ط املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.136295

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2222 بأر27   27 املؤرخ في 

 TOSK (مسير جديد للشركة السيد)ة

GIL كمسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   14 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

.D123823 2222 تحت رقم

642I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

AGRI TIGHMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC

AGRI TIGHMI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 31 زنقة 

م رتير عبد السالم أن محمد مكتب 

2 ف ل فلوري اق مة ر7 ض الز7تون - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRI  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.TIGHMI SARL

تسيير   : أإيج ز  الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي

تج رة املواد و االالت الفالحية 

االستش رة و التسيير.
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زنقة   31  : عنوان املقر االجتم عي 
م رتير عبد السالم أن محمد مكتب 
2 ف ل فلوري اق مة ر7 ض الز7تون - 

14222 القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : سه ي2  الحسين  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد محمد سه ي2 : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الحسين سه ي2 عنوانه)ا) 
تزنيت   85222 دوار اخوش لن تيغمي 

املغرب.
عنوانه)ا)  سه ي2  محمد  السيد 
تزنيت   85222 دوار اخوش لن تيغمي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين سه ي2 عنوانه)ا) 
تزنيت   85222 دوار اخوش لن تيغمي 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم -.
643I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

AGROTACTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
AGROTACTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 115 

ك1 تجزئة الحديقة تغ ت ف س - 
32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
72211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.AGROTACTICS
غرض الشركة أإيج ز : االستش رة 

واإلشراف في الزراعة
الكيم و7ة  املنتج ت  تج رة جميع 

بو الزراعية األخرى
أيع وتركيب املعدات الزراعية.

عنوان املقر االجتم عي : رقم 115 
 - ف س  تغ ت  الحديقة  تجزئة  ك1 

32222 ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
52 حصة   : السيد محمد خواللي 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة شيم ء خواللي : 52 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  خواللي  محمد  السيد 
تجزئة الحديقة تغ ت  115 ك1  رقم 

ف س 32222 ف س املغرب.
خواللي عنوانه)ا)  السيدة شيم ء 
اق مة السالم اأن ت شفين عم رة ج 
 32222 632 شقة 22 ع ب البير ء 

ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خواللي  محمد  السيد 
تجزئة الحديقة تغ ت  115 ك1  رقم 

ف س 32222 ف س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1965.

644I

BURO INVEST

ISKANE ETUDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay 23
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC
ISKANE ETUDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : 23 ش رع 
عقبة أن ن فع الحي املحمدي 23 

ش رع عقبة أن ن فع الحي املحمدي 
22572 الدارالبير ء املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.341421
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر   2222 م رس   21 في  املؤرخ 
ذات  شركة   ISKANE ETUDE ح2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 ربسم له   مبلغ  الوحيد 
 23 اإلجتم عي  درهم وعنوان مقره  
ن فع الحي املحمدي  ش رع عقبة أن 
23 ش رع عقبة أن ن فع الحي املحمدي 
املغرب نتيجة  الدارالبير ء   22572
الغرض التى ق مت من اجله  النته ء 

الشركة.
و عين:

رامش  الحسين  السيد)ة) 
ل  عم رة  ز7 ن  اوالد  حي  وعنوانه)ا) 
الدارالبير ء   22222 ع ب   9 شقة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 23 وفي   2222 م رس   21 أت ر7خ 
ش رع عقبة أن ن فع الحي املحمدي - 

22572 الدارالبير ء املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 29 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819416.

645I

FNMCOMPTA

G.T.C D3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

G.T.C D3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

موالي إسم عي2 14 إق مة موالي 

إسم عي2 الط أق 3 رقم 9 - طنجة - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 G.T.C  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.D3

البن ء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الصحيه  ,املرافق  الع مة  ,األشغ ل 

,الطرق والشبك ت املتنوعة.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

موالي  إق مة   14 إسم عي2  موالي 
إسم عي2 الط أق 3 رقم 9 - طنجة - 

92222 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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السيد عبد السالم الخي ري : 522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : س جد  امكلول  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبد السالم الخي ري : 522 

أقيمة 122 درهم.

 522  : س جد  امكلول  السيد 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الخي ري  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي الدرادب ش رع املق ومة 
رقم 71 93222 املريق املغرب.

عنوانه)ا)  س جد  امكلول  السيد 

طنجة   92222  44 ش رع اك دير رقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخي ري  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي الدرادب ش رع املق ومة 
رقم 71 93222 املريق املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3255.

646I

مكتب الحس أ ت م لكي

 COMMERCE &

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحس أ ت م لكي

291 ش رع الكرامة منفلوري ف س ، 

32222، ف س املغرب

 COMMERCE & DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي عم رة 

55 شقة 2 حي النخي2 طر7ق عين 

السمن - 32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.COMMERCE & DISTRIBUTION

-1صنع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السي ج -2تصدير واستراد .

عنوان املقر االجتم عي : عم رة 55 

شقة 2 حي النخي2 طر7ق عين السمن 

- 32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : اأو مروان حفيظ  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد اأو مروان الط لب 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حفيظ  مروان  اأو  السيد 
س يس  تجزئة   251 رقم  عنوانه)ا) 

كردن مرجة 32222 ف س املغرب.

الط لب  مروان  اأو  السيد 

اق مة   13 أنزرت  ش رع  عنوانه)ا) 

 32222  2 الزهور  س يس  حدائق 

ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حفيظ  مروان  اأو  السيد 
س يس  تجزئة   251 رقم  عنوانه)ا) 

كردن مرجة 32222 ف س املغرب

الط لب  مروان  اأو  السيد 

اق مة   13 أنزرت  ش رع  عنوانه)ا) 

 32222  2 الزهور  س يس  حدائق 

ف س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1764/22.

647I

CONCILIUM EXPERTISE

AGENCY 22
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�شى اأن نصير، الط أق 

الخ مس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 

البير ء ، 22262، الدار البير ء 

املغرب

AGENCY 22 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 42، ش رع 

عبد املومن، الط أق 6، شقة رقم 

41، النخي2ـ  الدار البير ء - 22342 

الدار البير ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

542269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 22  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.AGENCY

 : أإيج ز  الشركة  غرض 

االستش رات في التدأير.

عنوان املقر االجتم عي : 42، ش رع 

رقم  شقة   ،6 الط أق  املومن،  عبد 

41، النخي2 ـ الدار البير ء - 22342 

الدار البير ء املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : الخيلي  إلي س  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الخيلي  إلي س  السيد 

اك دير  فونتي  24حي  رقم  م  قط ع 

82212 اك دير املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الخيلي  إلي س  السيد 

اك دير  فونتي  24حي  رقم  م  قط ع 

82212 اك دير املغرب 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821139.

648I

OLIVERI CORNICHE

OLIVERI CORNICHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

OLIVERI CORNICHE

47 ش رع كورنيش ، 22122، الدار 

البير ء املغرب

OLIVERI CORNICHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 47 ش رع 

كورنيش - 22122 الدارالبير ء 

املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري -.

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 29 م رس 2222 تقرر إنش ء 

و   - فرع ت بع للشركة تحت التسمية 

أ لعنوان ش رع موالي رشيد  الك ئن 

أحر  »دش ر  املسمى  التج ري  أ ملركز 

مديق» رقم 11 مكرر و 12 - 93222 

طرف  من  املسير  و  املغرب  املريق 

السيد)ة) العمراني حس ن .

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 13528.

649I
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STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 STE WIDAS
ENVIRONNEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 STE WIDAS ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي ر قم 3126 
حي تليال تيكيو ين ب ك  دير - 82222 

بك دير املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
. 37915

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تعيين   2222 بأر27   21 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الو7داني زكر7 ء كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أ ك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129231.

652I

BT CONSEIL

SMART NETWORK SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
 SMART NETWORK SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مكتب 
17 الدور الث ني حي أوليف رد 

يعقوب املنصور رقم 283 - 22222 
الدارالبير ء املغرب

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.296639
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 24 دجنبر 2221 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»مكتب 17 الدور الث ني حي أوليف رد 
 22222  -  283 يعقوب املنصور رقم 
 ،357« إلى  املغرب»  الدارالبير ء 
شقة  الخ مس  محمد  أولف رد 
14الط أق الس بع 14 مس حة ب / 5 - 

22222 الدارالبير ء املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822628.
651I

SOFT ALTERNATIVE SARL

L› ONDE BLUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
L› ONDE BLUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 17 تجزئة 
البحر األأيض املتوسط الشطر األول 
الط أق 1 رقم 22 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126327
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 L’  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ONDE BLUE
تأجير   : أإيج ز  الشركة  غرض 
املحرك ت  ذات  القوارب  بو  القوارب 

)قوارب املتعة والدراج ت البخ ر7ة).
عنوان املقر االجتم عي : 17 تجزئة 
البحر األأيض املتوسط الشطر األول 
طنجة   92222  -  22 رقم   1 الط أق 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد محمد البق لي : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : لعيش  اأو  احمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  البق لي  محمد  السيد 
 51 رقم  أوجدور  زنقة  الجديد  حي 

93122 الفنيدق املغرب.
السيد احمد اأو لعيش عنوانه)ا) 
دوار الدالية قصر املج ز فحص بنجرة 

94152 فحص انجرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  البق لي  محمد  السيد 
 51 رقم  أوجدور  زنقة  الجديد  حي 

93122 الفنيدق املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   14 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252816.
652I

GROUPE EXPERT

LASER FOCUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

GROUPE EXPERT
 ANGLE RUE CHAIOUIA ,4
 ET KAMAL MED ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LASER FOCUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 4 تق طع 
زنقة الش و7ة و كم ل محمد الط أق 
الث لث الدار البير ء. - 22222 الدار 

البير ء. املغرب .
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.13529

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 21 فبراير 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

كم ل  و  الش و7ة  زنقة  تق طع   4»

محمد الط أق الث لث الدار البير ء. 

- 22222 الدار البير ء. املغرب » إلى 

»دوار فقرا اوالد عزوز دار أوعزة الدار 

البير ء.  الدار   27223  - البير ء. 

املغرب ».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821163.

653I

مكتب املح سبة

ALUM GLOSS KSAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

مكتب املح سبة

طر7ق العرائش عم رة بجعون رقم 

7 الط أق الث ني القصر الكبير ، 

92152، القصر الكبير املغرب

ALUM GLOSS KSAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

األندلس مجموعة ج ش رع 8 رقم 4 

القصر الكبير - 92152 القصر الكبير 

املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.1887

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 22 م رس  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   ALUM GLOSS KSAR

وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  

األندلس  حي  اإلجتم عي  مقره  

القصر   4 رقم   8 مجموعة ج ش رع 

الكبير - 92152 القصر الكبير املغرب 

نتيجة ل : ح2 الشركة.
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حي  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 4 رقم   8 األندلس مجموعة ج ش رع 
القصر الكبير - 92152 القصر الكبير 

املغرب. 
و عين:

و  الزب خ  سلم ن  السيد)ة) 
ج  مجموعة  األندلس  حي  عنوانه)ا) 
ش رع 8 رقم 4 القصر الكبير 92152 
)ة)  كمصفي  املغرب  الكبير  القصر 

للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  الكبير  أ لقصر  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 99.
654I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

BEEF HUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
BEEF HUT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
املن ر رقم 4 الراشيدية 1 ش رع 

محمد الس دس - املحمدية - 28222 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
32339

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEEF  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. HUT
تقديم   : أإيج ز  الشركة  غرض 
بنواع  جميع   ، الطع م  و  الوجب ت 
املط عم ، تحرير الوجب ت الج هزة ، 
البيع في املطعم ، الطلب ت الخ رجية 

،خدم ت التوصي2 للمن زل
الوجب ت السريعة ، أيع الوجب ت 
البرغر   ، السندويش ت   ، الج هزة 
 ، البط طس   ، البيتزا   ، السلط ت   ،
 ، الحلو7 ت   ، الحلو7 ت   ، الفط ئر 
في املوقع بو للطلب ت   ، اآليس كر7م 
الخ رجية ، أيع املشروب ت الس خنة

وغرف  املق هي  جميع  تشغي2 
الش ي ومحالت املعجن ت والحلو7 ت 
والسندويش ت  الخفيفة  والوجب ت 
ومط عم البيتزا وجميع بنواع املط عم 

بشك2 ع م.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع   1 الراشيدية   4 رقم  املن ر 
محمد الس دس - املحمدية - 28222 

املحمدية املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : رواد  املصطفى  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  رواد  املصطفى  السيد 
املحمدية   8 الرقم   22 القصبة زنقة 

28222 املحمدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رواد  املصطفى  السيد 
املحمدية   8 الرقم   22 القصبة زنقة 

28222 املحمدية املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ ملحمدية أت ر7خ 14 بأر27 

2222 تحت رقم 721.
655I

FIDUCIAIRE HAMDELS

 ECOLE PRIVÉE
NORMANDIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
 ECOLE PRIVÉE NORMANDIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي إق مة 
الزرق ء ، 117 زنقة اأن منير، 

الط أق األول الشقة رقم املع  ر7ف 
لدار البير ء 22222 لدار البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

457997
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ECOLE :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.PRIVÉE NORMANDIE
 ECOLE  : أإيج ز  الشركة  غرض 

.DE FORMATION PRIVÉE
إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
منير،  اأن  زنقة   117  ، الزرق ء 
الط أق األول الشقة رقم املع  ر7ف 
البير ء  لدار   22222 البير ء  لدار 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد احمد أوكدرة : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
مصطفى  النور  عبد  السيد 
 122 أقيمة  حصة   522  : أوكدرة 

درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  أوكدرة  احمد  السيد 

م رسيلي  22222 وهران الجزائر.

مصطفى  النور  عبد  السيد 

 22222 م رسيلي   عنوانه)ا)  أوكدرة 

وهران الجزائر.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أوكدرة  احمد  السيد 

م رسيلي  22222 وهران الجزائر

مصطفى  النور  عبد  السيد 

 22222 م رسيلي   عنوانه)ا)  أوكدرة 

وهران الجزائر

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

فبراير 2222 تحت رقم 732264.

656I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

YOUR DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

 STE : YOUR DISTRIBUTION

SARL AU

17 تجزئة الشرايبي الط أق الت ني 

شقة 6 طر7ق ايموزار ف س 32222 

ف س املغرب

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

شركة ذات مسؤولية محدودة 

 YOUR ذات الشر7ك الوحيد

DISTRIBUTION

وعنوان مقره  اإلجتم عي 17 تجزئة 

الشرايبي الط أق الت ني شقة 6 

طر7ق ايموزار ف س 32222 ف س 

املغرب

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

59987
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الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 15 بكتوبر 2221 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
الت ني  الط أق  الشرايبي  تجزئة   17»
شقة 6 طر7ق ايموزار ف س - 32222 
ايت  تجزئة   32« إلى  املغرب»  ف س 
سق طو طر7ق ايموزار ف س - 32222 

ف س املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر   27 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 5536.

657I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE AIT OUNASSER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE AIT OUNASSER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي قصر 
مجران حسي  تنغير - 52222 تنغير 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
3825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. SOCIETE AIT OUNASSER
تحو27   : أإيج ز  الشركة  غرض 

االموال .

قصر   : االجتم عي  املقر  عنوان 

تنغير   52222  - مجران حسي  تنغير 

املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

احمد  ون صر  ايت  السيد 

الخنك  تمزوغين  قصر  عنوانه)ا) 

52222 الراشيدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

احمد  ون صر  ايت  السيد 

الخنك  تمزوغين  قصر  عنوانه)ا) 

52222 الراشيدية املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أتنغير أت ر7خ - تحت رقم -.

658I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

LES AILES D›ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA PEPINIERE D›ENTREPRISES

 AL MASSAR ROUTE DE ,345

 SAFI ، 40100، MARRAKECH

MAROC

LES AILES D›ATLAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 345 املس ر 

طر7ق اسفي - 42122 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

122315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.AILES D’ATLAS
تشغي2   : أإيج ز  الشركة  غرض 
منشأة )صن عة وطب عة املنسوج ت).

 345  : االجتم عي  املقر  عنوان 
املس ر طر7ق اسفي - 42122 مراكش 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة ادري�شي علمي حن ن : 522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : مع د  جمجمي  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حن ن  علمي  ادري�شي  السيدة 
عنوانه)ا) ح م جنوبي تجزئة ي سمين 

2 رقم 58 42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  مع د  جمجمي  السيد 
انفلوس  زنقة   27 رقم  أوك ر  حي 

42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مع د  جمجمي  السيد 
انفلوس  زنقة   27 رقم  أوك ر  حي 

42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   31 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 132382.
659I

BT CONSEIL

 ELSHROOK Group for
 Fertilizers and chemicals

Industries Morocco
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

 ELSHROOK Group for

 Fertilizers and chemicals

Industries Morocco شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 12، زنقة 

الحر7ة الط أق 3 شقة 5 - 22222 

الدارالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 ELSHROOK Group for Fertilizers

 and chemicals Industries

.Morocco

غرض الشركة أإيج ز : - أيع جميع 

بنواع األسمدة املخصصة للفالحة في 

صورة س ئلة بو صلبة

-تسو7ق مبيدات للزراعة

-تسو7ق الكيم و7 ت

-تسو7ق العلف املخصص للثروة 

الحيوانية.
عنوان املقر االجتم عي : 12، زنقة 

 22222  -  5 شقة   3 الحر7ة الط أق 

الدارالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

الشركة الشروق جروب لصن عة 

 : املغرب  الكيم و7 ت  و  األسمدة 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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الشركة الشروق جروب لصن عة 

املغرب  الكيم و7 ت  و  األسمدة 

العرابي مركز  قر7ة بحمد  عنوانه)ا) 

أدرالبحيرة 22222 مصر مصر.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إيه ب رءوف مطر ت درس 

بأو أكر الصديق مركز أدر  عنوانه)ا) 

البحيرة 2222 مصر مصر

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 29 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819237.

662I

COMPLEXE ISTIRAHA MED AMINE

 COMPLEXE ISTIRAHA MED

AMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مجمع استراحة ميد بمين 

شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك 

الوحيد

وعنوانه  مقره  االجتم عي شقة 23، 

الط أق األول، الوردة 4-22 مراكش- 

42222 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

124415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية: 

ذات  شركة  الشركة:  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة  تسميته :  أمختصر  االقتر ء 

مجمع استراحة ميد بمين.

 (1 أإيج ز:  الشركة  غرض 
خدمة  محطة  على  الحصول 

للسي رات 
22) ت جر تجزئة مواد البن ء 

23) مق ول األعم ل بو اإلنش ءات 
املختلفة.

عنوان املقر االجتم عي: شقة 23، 
الط أق األول، الوردة 22-4 مراكش- 

42222 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  ربسم ل  مبلغ 
ك لت لي:  مقسم  درهم،   100.000,00

السيد عبد هللا دارة: 1.222 حصة
أقيمة 100,00 درهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
السيد  الشرك ء:  ومواطن  وصف ت 

عبد هللا دارة عنوانه )1) العزوز7ة 
رقم 696 مراكش 42222 مراكش 

املغرب
والع ئلية  الشخصية  االسم ء 

ومواطن مسيري الشركة: 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  -تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134631.
661I

garantis conseil

 JJE DEVELOPMENT 
MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

garantis conseil
اأراج الكتبية عم رة رقم 18 شقة 

رقم 25 مح ميد 9 ، 42222، 
مراكش املغرب

 JJE DEVELOPMENT MAROC
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي فيال 

32 حدائق طو7حينة دوار ألعربي 
الو7دان - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JJE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DEVELOPMENT MAROC SARL

االنع ش   : غرض الشركة أإيج ز 
العق ري

 32 فيال   : عنوان املقر االجتم عي 

حدائق طو7حينة دوار ألعربي الو7دان 

- 42222 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : ادوارد  روبير  مي ر  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة فيرأيرن الين جوه ن  : 522 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مي ر روبير ادوارد عنوانه)ا) 

فيال 32 حدائق طو7حينة دوار ألعربي 

الو7دان 42222 مراكش املغرب.

جوه ن   الين  فيرأيرن  السيدة 

حدائق طو7حينة   32 فيال  عنوانه)ا) 

42222 مراكش  دوار ألعربي الو7دان 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مي ر روبير ادوارد عنوانه)ا) 

فيال 32 حدائق طو7حينة دوار ألعربي 

الو7دان 42222 مراكش املغرب

جوه ن   الين  فيرأيرن  السيدة 

حدائق طو7حينة   32 فيال  عنوانه)ا) 

42222 مراكش  دوار ألعربي الو7دان 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134682.

662I

FIDUCIAIRE HAMDELS

DEV BUSINESS

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

DEV BUSINESS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: اق مة 

الزرق ء ، 117 زنقة اأن منير، 

الط أق األول الشقة رقم املع  ر7ف 

الدار البير ء 22222 الدار البير ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.477129

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   29 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفو7ت حصص إلى بحمد حسيدو 

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

إلى  الق نوني للشركة  تحو27 الشك2 

 SARL AU

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي:

تعين مسير جديد لشركة 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

إلى  الق نوني للشركة  تحو27 الشك2 

 SARL AU

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821261.

663I
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CWA MOROCCO

FEED ALGAE MAROC
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

CWA MOROCCO

17، زنقة البحتوري حي كوتيي، 

22262، الدار البير ء املغرب

FEED ALGAE MAROC »شركة 

املس همة»

وعنوان مقره  االجتم عي: الحي 

اإلداري، تجزئة رقم 679 - - بخفنير 

املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السج2 التج ري: -.
اإلداري  الع م  الجمع  إط ر  في 

املؤرخ في 15 شتنبر 2222 تقرر تعيين 

ملجلس  رئيس   كيث  كومل ن  السيد 

FEED ALGAE MAROC إدارة شركة

وتتمث2   2222 شتنبر   15 أت ر7خ: 

يلي:  فيم   له  املخولة  الصالحي ت 

الجمع  غ ية  الى  ع م  مدير  رئيس 

الع م العتم د البي ن ت امل لية للسنة 

املنتهية في 31 دجنبر 2225

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1013/22.

664I

CWA MOROCCO

FEED ALGAE MAROC
إعالن متعدد القرارات

CWA MOROCCO

17، زنقة البحتوري حي كوتيي، 

22262، الدار البير ء املغرب

FEED ALGAE MAROC »شركة 

املس همة»

وعنوان مقره  االجتم عي: الحي 

اإلداري، تجزئة رقم 679 - - بخفنير 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: -.

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 32 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

اإلح طة علم  أ ستق لة السيد محمد 

ورئيس  كمتصرف  مه مه  من  قّب ج 

مجلس إدارة الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

ف سرم ن  أيير  فرانسوا  السيد  تعين 

فرن�شي   1965 يوليوز   19 املولود ب 

رقم  السفر  لجواز  وح م2  الجنسية 

للشركة  كمتصرف   ،14AF64322

ملدة ست )6) سنوات

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

من  مور7تيس  طراس  السيد  عزل 

منصبه كمتصرف للشركة أأثر فوري

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

وفًق   االوان  الشركة قب2  عدم ح2 

من الق نون رقم   357 ألحك م امل دة 

95-17 املتعلق أ لشرك ت املس همة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :N/A رقم  أند 

N/A :م يلي

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1013/22.

665I

CWA MOROCCO

FEED ALGAE MAROC
إعالن متعدد القرارات

CWA MOROCCO

17، زنقة البحتوري حي كوتيي، 

22262، الدار البير ء املغرب

FEED ALGAE MAROC »شركة 

املس همة»

وعنوان مقره  االجتم عي: الحي 

اإلداري، تجزئة رقم 679 - - بخفنير 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: -.

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 فبراير   28 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

م يلي: اإلح طة علم  أ ستق لة السيد 

منصبه  من  ف سرم ن  أيير  فرانسوا 

 32 من  اعتب ًرا  للشركة  كمتصرف 

يونيو 2221

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

نتيجة الستق لته من من صبه داخ2 

الشركة،  إليه   تنتمي  التي  املجموعة 

عزل السيد كيث كومل ن من منصبه 

كمتصرف للشركة أأثر فوري

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
ط يلور  م رتن  آدام  السيد  تعيين 

أر7ط ني   ،08/11/1986 ب  املولود 

السفر  لجواز  وح م2  الجنسية 
املتبقية  للمدة   ،534629927 رقم 

للسلف، بي حتى الجمع الع م املنعقد 

العتم د البي ن ت امل لية للسنة امل لية 

املنتهية في 31/12/2025.

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

أأثر  سنوات   (3( ثالث  ملدة  تجديد 
 2222 امل لية  للسنوات  بي  رجعي، 

مدقق  منصب   ،2222 و   2221 و 

 CAP للشركة  الق نوني  الحس أ ت 

Conseils

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :N/A رقم  أند 

N/A :م يلي

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1010/22.

666I

Valoris Partners

POINT SYNERGIE AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

 POINT SYNERGIE AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  االجتم عي 28 زنقة 

يترب مرس السلط ن. - 22252 لدار 

البير ء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

246717

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تم تغيير   2222 ين ير   24 في  املؤرخ 

 POINT« من  الشركة  تسمية 

SYNERGIE AGENCY» إلى »•  

. » POINT SYNERGIE GROUPE

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822342.

667I

CWA MOROCCO

FEED ALGAE MAROC
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

CWA MOROCCO

17، زنقة البحتوري حي كوتيي، 

22262، الدار البير ء املغرب

FEED ALGAE MAROC »شركة 

املس همة»

وعنوان مقره  االجتم عي: الحي 

اإلداري، تجزئة رقم 679 - الحي 

اإلداري، تجزئة رقم 679 بخفنير 

املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة»
رقم التقييد في السج2 التج ري: -.

اإلداري  الع م  الجمع  إط ر  في 

املؤرخ في 28 فبراير 2222 تقرر تعيين 

رئيس   م رتن  آدام  ط يلور  السيد 

 FEED ALGAE شركة  إدارة  ملجلس 

MAROC

وتتمث2   2222 فبراير   28 أت ر7خ: 

يلي:  فيم   له  املخولة  الصالحي ت 
الجمع  غ ية  الى  ع م  مدير  رئيس 

الع م العتم د البي ن ت امل لية للسنة 

املنتهية في 31 دجنبر 2225

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1010/22.

668I



عدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222)الجريدة الرسمية   7592

FOUZMEDIA

SEKTEN EXPRESS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SEKTEN EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 32 ش رع 

اإلم م علي مكتب رقم 2 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SEKTEN EXPRESS

النق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

الدولي والوطني للبر ئع.

32 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

 14222  -  2 رقم  اإلم م علي مكتب 

القنيطرة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املداني  عبداللطيف  السيد 

عنوانه)ا) دوار أني سكت ن اوالد ع مر 

بحمد  أني   --- عبدالكر7م  سيدي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

املداني  عبداللطيف  السيد 

عنوانه)ا) دوار أني سكت ن اوالد ع مر 

بحمد  أني   --- عبدالكر7م  سيدي 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 13 بأر27 

2222 تحت رقم -.

669I

FOUZMEDIA

EDIFICES LA MEDINA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

EDIFICES LA MEDINA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 31 زاو7ة 

محمد القري بنوال إق مة من ر ب 

مكتب رقم 5 - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.EDIFICES LA MEDINA

اإلنع ش   : غرض الشركة أإيج ز 
العق ري

التصدير واإلستيراد.
31 زاو7ة   : عنوان املقر االجتم عي 
ب  من ر  إق مة  بنوال  القري  محمد 
القنيطرة   14222  -  5 رقم  مكتب 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد سعيدي عنوانه)ا) 
 --- تيكيو7ن   2124 رقم  تيليلي   حي 

بك دير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد سعيدي عنوانه)ا) 
 --- تيكيو7ن   2124 رقم  تيليلي   حي 

بك دير املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 23 م رس 

2222 تحت رقم -.
672I

aaf

ABS SHIPPING. SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aaf
 AV OMAR IBN KHATTAB RES
 MAS PALOMAS 2 3eme etg

n°75، 90000، TANGER MAROC
ABS SHIPPING. SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي س حة 
اأراهيم الروض ني ، ش رع السين    
، إق مة أيتهوفن الث ني ، الط أق 

الث لث ، رقم 82 ، طنجة - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
126221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABS  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SHIPPING. SARL

االستيراد   : غرض الشركة أإيج ز 

والتصدير بشك2 ع م.

س حة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 ، ش رع السين      ، اأراهيم الروض ني 

إق مة أيتهوفن الث ني ، الط أق الث لث 

طنجة   92222  - طنجة   ،  82 رقم   ،

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد بنس ببي : 72 حصة أقيمة 

72.222 درهم للحصة .

 32  : الرق ص  رشيدة  السيدة 

حصة أقيمة 32.222 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  عنوانه)ا)  ببي  بنس  السيد 

النزاهة زنقة محمد الصغير اليفراني 

رقم 7 طنجة 92222 طنجة املغرب.

السيدة رشيدة الرق ص عنوانه)ا) 

 2 رقم   17 زنقة   23 عشوبة  تجزئة 

طنجة   92222 طنجة   91 قطعة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  ببي  بنس  السيد 

النزاهة زنقة محمد الصغير اليفراني 

رقم 7 طنجة 92222 طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252721.

671I
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TAOUSSI CONSEIL & SERVICES SARL

MEDAVI
إعالن متعدد القرارات

 TAOUSSI CONSEIL & SERVICES
SARL

 ANGLE RUE AL ARAAR ET
 AVENUE LALLA YACOUT ،

20000، CASABLANCA MAROC
MEDAVI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: املنطقة 
الصن عية ليس سفة 2، الطر7ق 
الثالثية 1277 - 22232 الدار 

البير ء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.12852

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 فبراير   22 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
522 حصة اجتم عية  تزكية تفو7ت 
إلى  لحلو  كر7مة  السيدة  طرف  من 
والدته  السيدة ف طمة علوي ه شمي.
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
الق نون  من   7 و   6 الفصلين  تغيير 

األس �شي للشركة.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
م يلي: املوافقة على استق لة السيدة 
مع  للشركة  كمسيرة  لحلو  كر7مة 
السيد  مه م  تمديد  دمته ،  اأراء 
أ سك ل ج ن موريس فرانسوا أيرن رد 
كمسير للشركة لفترة غير محدودة و 
تعيين السيدة ف طمة علوي ه شمي 
كمسيرة جديدة للشركة و تلتزم هذه 

األخيرة أإمر ء بحد مسيراه .
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
الذي   : التقديم ت   -  6 رقم  أند 
ينص على م يلي: حين إنش ء الشركة، 
 122222 مجموعه  م   له   قدم 
السيدة  طرف  من  أ لتس وي  درهم 
ج ن  أ سك ل  السيد  و  لحلو  كر7مة 
 22 أت ر7خ  أيرن رد.  فرانسوا  موريس 
كر7مة  السيد  أ عت   ،2222 فبراير 
االجتم عية  حصصه   لحلومجموع 
علوي  ف طمة  السيدة  لوالدته  

ه شمي.

أند رقم 7 - ربس امل ل : الذي ينص 

الشركة  م ل  ربس  حدد  م يلي:  على 

أمبلغ 122222 درهم قسم إلى 1222 

درهم   122 أقيمة  اجتم عية  حصة 

و  ك ملة  قيمته   واحدة سددت  لك2 

أنسب مس همة  وزعت على الشرك ء 

خصص للسيد   : يلي  ك2 منهم  كم  

أ سك ل ج ن موريس فرانسوا أيرن رد 

للسيدة  و  اجتم عية  حصة   522

حصة   522 ه شمي  علوي  ف طمة 

اجتم عية.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822497.

672I

GRANDI TRANS

GRANDI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

GRANDI TRANS

 N° 20 1ER ETAGE DERB ZAIR

 ZITOUNE ، 50060، MEKNES

MAROC

GRANDI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : 22 

الط أق االول درب زعير الز7تون - 

52262 مكن س املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.41731

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر   2222 م رس   27 في  املؤرخ 

شركة ذات   GRANDI TRANS ح2 

ربسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم   122.222

اإلجتم عي 22 الط أق االول درب زعير 

املغرب  مكن س   52262  - الز7تون 

التصفية النه ئية للشركة. نتيجة ل• 

• إخالء ذمة و منح اإلأراء للمصفي 

السيد حسن س مر.

النه ئي  االغالق  تم  أذلك  و   •

للشركة.

و عين:

السيد)ة) حسن س مر و عنوانه)ا) 
الط أق االول درب زعير الز7تون   22

)ة)  52222 مكن س املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 22 وفي   2222 م رس   27 أت ر7خ 

 - الز7تون  زعير  درب  االول  الط أق 

52262 مكن س املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   14 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 117.

673I

STE CISS SARL

 STE MULTI WORKING

MORROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CISS SARL

مكتب 7 زنقة رقم 399 الط أق 

الت ني تجزئة جنة الز7تون 1 أن 

سودة ف س مك تب اأراهيم مبعوت، 

32222، ف س املغرب

 STE MULTI WORKING

MORROCCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي املكتب 
رقم 8 زنقة رقم 399 الط أق الث ني 

تجزئة جنة الز7تون 1 أنسودة ف س 

- 32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

71527

في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 STE MULTI WORKING  :

.MORROCCO
بشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املختلفة.
املكتب   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الط أق الث ني   399 زنقة رقم   8 رقم 
أنسودة ف س   1 تجزئة جنة الز7تون 

- 32222 ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 522  : ط رق  العينو�شي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : السيد أوجلموست حسن 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد العينو�شي ط رق عنوانه)ا) 
حي القدس أنسودة ف س   148 رقم 

32222 ف س املغرب.
حسن  أوجلموست  السيد 
ت زة  املي2  واد  اكال  حي  عنوانه)ا) 

35222 ت زة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العينو�شي ط رق عنوانه)ا) 
حي القدس أنسودة ف س   148 رقم 

32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 984.
674I

موثقة

سفالوكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

موثقة
زاو7ة ش رع أ حم د زنقة سجلم سة 

إق مة الوف ء الط أق 3 ألفدير ، 
22322، الدارالبير ء املغرب

سف لوكس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقره  اإلجتم عي 97-95 

 ANGLE ش رع موالي ادريس االول

 RUE SIJILMASSA ET BLD

 BAHMAD 3eme ETAGE 25000

الدار الأير ء املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.11357

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2218 بأر27   16 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 

من  بي  درهم»   1.722.222»

«1.222.222 درهم» إلى »2.722.222 

درهم» عن طر7ق : إدم ج احتي طي بو 

برب ح بو عالوات إصدار في ربس امل ل.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م ي 2218 تحت رقم 22665356.

675I

إئتم نية BKM لإلرش دات

STE ATLAS CAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
رفع ربسم ل الشركة

إئتم نية BKM لإلرش دات
رقم 12 تجزئة املركز ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب

STE ATLAS CAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 229 

حي واد الدهب - 45222 ورزازات 

املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.8999

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2219 شتنبر   16 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 

«922.222 درهم» بي من »122.222 

درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
مق صة مع ديون  إجراء   : عن طر7ق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أورزازات أت ر7خ 32 بكتوبر 

2219 تحت رقم 924.

676I

الشتيوي ادريس

Sté B.R.C SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخرراء م/ب زنقة/22 
رقم /14 ، 92152، القصر الكبير 

املغرب
Sté B.R.C SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 
البن ندة جم عة قصر أجير ا - 
92152 لقصر الكبير املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.2413

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2222 م رس   22 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) أرواقي 

بحمد كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  الكبير  أ لقصر  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 237.

677I

الشتيوي ادريس

Sté B.R.C SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخرراء م/ب زنقة/22 
رقم /14 ، 92152، القصر الكبير 

املغرب
Sté B.R.C SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

البن ندة جم عة قصر أجير - 92152 
القصر الكبير املغرب.

تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.2413

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 م رس   22 في  املؤرخ 

املص دقة على :

أرواقي  عثم ن  )ة)  السيد  تفو7ت 

 122 حصة اجتم عية من بص2   15

حصة لف ئدة السيد )ة) بحمد أرواقي 

أت ر7خ 18 فبراير 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  الكبير  أ لقصر  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 237.

678I

تفرانت كونس ي ش.م.م

AGRO FRUTERIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

تفرانت كونس ي ش.م.م

تجزئة املغرب الجديد رقم 1263 

العرائش ، 92222، العرائش املغرب

AGRO FRUTERIA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

البلدية قرب س.د.ج رقم 32 مكرر - 

92222 العرائش املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.6445

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 م رس   17 في  املؤرخ 

املص دقة على :

املومن  نبي2  )ة)  السيد  تفو7ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة   522

1.222 حصة لف ئدة السيد )ة) من ل 
ز7 ت أت ر7خ 17 م رس 2222.

مونوس  طيب   )ة)  السيد  تفو7ت 

من  اجتم عية  حصة   522 خو�شي 

بص2 1.222 حصة لف ئدة السيد )ة) 

من ل ز7 ت أت ر7خ 17 م رس 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لعرائش أت ر7خ 28 م رس 

2222 تحت رقم 353.

679I

SVC BATIMENT

SVCBATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

SVC BATIMENT

مركز الخميس جم عة تيزكين بمزميز 

، 42222، مراكش املغرب

SVCBATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مركز 

الخميس جم عة تيزكين امزميز 

مراكش - . مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 يوليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SVCBATIMENT

غرض الشركة أإيج ز : 

* اعم ل البن ء املتنوعة

الصي نة)  بو  الغرس  مق ول   *

الحدائق و املنتزه ت...)

* االستيراد و التصدير.

مركز   : االجتم عي  املقر  عنوان 

امزميز  تيزكين  جم عة  الخميس 

مراكش - . مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ربسم ل الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد اأو املجد محمد : 12.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اأو املجد محمد عنوانه)ا) 

دوار ركراكة امزميز . مراكش املعرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اأو املجد محمد عنوانه)ا) 

دوار ركراكة امزميز . مراكش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   17 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134569.

682I

gefoco

RAFAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

gefoco

 N 32 BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

RAFAMED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : تجزئة 

الز7تون 524 سبت جزولة - 46222 

اسفي املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.9733

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر ح2   2222 بأر27   26 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   RAFAMED

محدودة ذات الشر7ك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  

مقره  اإلجتم عي تجزئة الز7تون 524 

سبت جزولة - 46222 اسفي املغرب 

نتيجة الملن فسة.

و عين:

اقطيب عبد الغفور و  السيد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة الخراز سبت جزولة 

)ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   46222

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

تجزئة  وفي   2222 بأر27   26 أت ر7خ 

 46222  - 524 سبت جزولة  الز7تون 

اسفي املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أآسفي  االأتدائية 

2222 تحت رقم 327.

681I

gefoco

STE ABBASSI HUILE
مجموعة ذات النفع االقتص دي

قف2 التصفية

gefoco

 N 32 BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

STE ABBASSI HUILE مجموعة 

ذات النفع االقتص دي

وعنوان مقره  اإلجتم عي : مركز 

الغي ت اسفي - 46222 اسفي 

املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.11819

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 22 م رس  املؤرخ في 

مجموعة   STE ABBASSI HUILE

ذات النفع االقتص دي مبلغ ربسم له  

مقره   وعنوان  درهم   122.222

 - اسفي  الغي ت  مركز  اإلجتم عي 

46222 اسفي املغرب نتيجة لبسبب 

الج ئحة.

و عين:

السيد)ة) خ لد عب �شي و عنوانه)ا) 

املغرب  بسفي   46222 الغي ت  مركز 

كمصفي )ة) للشركة.

و  عب �شي  النبي  عبد  السيد)ة) 

 46222 الغي ت  مركز  عنوانه)ا) 

بسفي املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و  عب �شي  سعيد  السيد)ة) 

 46222 الغي ت  مركز  عنوانه)ا) 

بسفي املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و  عب �شي  رشيد  السيد)ة) 

 46222 الغي ت  مركز  عنوانه)ا) 

بسفي املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

مركز  وفي   2222 م رس   22 أت ر7خ 

الغي ت - 46222 بسفي املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 أت ر7خ  أآسفي  االأتدائية 

2222 تحت رقم 287.

682I

MULTI EXPERTISE

LUM DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

MULTI EXPERTISE

97 ش رع حسن الصغير الط أق 

األول رقم 81 ، 22222، الدار 

البير ء املغرب

LUM DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 256 ش رع 

الزرقطوني الط أق السفلي - 22122 

الدار البير ء املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.98169

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تمت   2222 م رس   31 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفو7ت السيد )ة) سمير أن جلون 

بص2  من  اجتم عية  حصة   1.125

)ة)  السيد  لف ئدة  حصة   3.752

م رس   31 أت ر7خ  الودغيري  محمد 

.2222

كودة  اأتس م  )ة)  السيد  تفو7ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة   752

)ة)  السيد  لف ئدة  حصة   3.752

م رس   31 أت ر7خ  الودغيري  محمد 

.2222

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821212.

683I

FIDUINVEST

ELH HOTELLERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUINVEST

 AVENUE TANTAN RESIDENCE

 SOULAIMANE 1B ETAGE 1 N°

 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

ELH HOTELLERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي كيلومتر 

12 طر7ق اور7ك  - 242222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2214 بكتوبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ELH  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.HOTELLERIE

غرض الشركة أإيج ز : االستغالل 

و التسيير السي حي و الفندقي.

كيلومتر   : عنوان املقر االجتم عي 

مراكش   242222  - 12 طر7ق اور7ك  

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

املغربي  رشيد  الحو�شي  السيد 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
رقم PH807515 : 100 حصة أقيمة 

1.222 درهم للحصة .
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املغربي  رشيد  الحو�شي  السيد 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
رقمPH807515 : 100 أقيمة 1.222 

درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املغربي  رشيد  الحو�شي  السيد 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
ش رع  عنوانه)ا)   PH827515رقم
 112 رقم  أالل  اق مة  االنط كي 

92222 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املغربي  رشيد  الحو�شي  السيد 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
ش رع  عنوانه)ا)   PH827515رقم
 112 رقم  أالل  اق مة  االنط كي 

92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بكتوبر   29 التج ر7ة أمراكش أت ر7خ 

2214 تحت رقم 69967.
684I

MOUSSAOUI HAJJI

CORDISSA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
قف2 التصفية

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
CORDISSA MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي : رقم 

32 ش رع يعقوب املنصور ارفود - 
52222 برفود املغرب.

قف2 التصفية
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.12685
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
2222 تقرر ح2  11 فبراير  املؤرخ في 
ذات  شركة   CORDISSA MAROC
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 12.222 ربسم له   مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 
 - ارفود  املنصور  يعقوب  ش رع   32
52222 برفود املغرب نتيجة الزمة في 

القط ع .
و عين:

السيد)ة) عثم ن عز7ز و عنوانه)ا) 
رقم 28 ش رع يعقوب املنصور ارفود 
)ة)  كمصفي  املغرب  ارفود   52222

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
رقم  وفي   2222 فبراير   22 أت ر7خ 
 - ارفود  املنصور  يعقوب  ش رع   32

52222 ارفود املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 26 بأر27 

2222 تحت رقم 175/2022.
685I

مغرب تدأير

ANIDAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مغرب تدأير
ش رع مراكش إق مة النجد الط أق 1 

رقم 14 ، 92222، طنجة املغرب
ANIDAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

موالي اسم عي2 14 اق مة موالي 
اسم عي2 3 الط أق 9 طنجة 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

125271
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ANIDAL SARL
 : أإيج ز  الشركة  غرض 
 Prestation de services à domicile

 de nettoyage industriel ou
. domestique

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
موالي  اق مة   14 اسم عي2  موالي 
اسم عي2 3 الط أق 9 طنجة 92222 

طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)   Anidal sarl الشركة 
اق مة   14 اسم عي2  موالي  ش رع 
موالي اسم عي2 3 الط أق 9 92222 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصبيحي  انيسة  السيدة 
 4 زنقة الحسن االول رقم  عنوانه)ا) 

طنجة 92222 طنجة املغرب
السيد دالل املصب حي عنوانه)ا) 
طنجة   4 رقم  االول  الحسن  زنقة 

92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   28 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2225.
686I

International Juris Consulting

 Basileus Financing Services
Holding Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو7ت حصص

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 Basileus Financing Services
Holding Offshore شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 183 ش رع 
ولي العهد، مح2 رقم 13 - 92222 

طنجة اململكة املغربية.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.71463

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 م رس   14 في  املؤرخ 

املص دقة على :

 Benedict )ة)  السيد  تفو7ت 

 Peter Benjamin JAKOBER 500

 522 بص2  من  اجتم عية  حصة 

 Paolo )ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

Gallone أت ر7خ 14 م رس 2222.

 Marie-Claire )ة)  تفو7ت السيد 

حصة   Yannick JAKOBER 500

حصة   522 بص2  من  اجتم عية 

 Paolo Gallone )ة)  السيد  لف ئدة 

أت ر7خ 14 م رس 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3116.

687I

International Juris Consulting

 Basileus Financing Services
Holding Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

 Basileus Financing Services

Holding Offshore شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 183 ش رع 

ولي العهد، مح2 رقم 13 - 92222 

طنجة اململكة املغربية.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.71463

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2222 م رس   14 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

Gallone Paolo كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3116.

688I
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comptasultlta sarl

S T ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة خديجة زنقة واد ورغة الرقم 

241 الط أق االول الدروة أرشيد ، 

26222، الدروة املغرب

S T ISKANE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

م جور27 مدخ2 رقم 1 مكتب رقم 

4 الط أق 1 الدروة أرشيد - 26222 

الدروة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

16445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 S T  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ISKANE

منعش   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

مكتب رقم   1 م جور27 مدخ2 رقم 

 26222  - 1 الدروة أرشيد  4 الط أق 

الدروة املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد سعيد املعيني : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد عبد املجيد الزاو7ة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  املعيني  سعيد  السيد 
تجزئة من زل الدروة 2 الشطر الث لث 
الدروة  االول  الط أق  الرقم442 

26222 الدروة املغرب.
الزاو7ة  املجيد  عبد  السيد 
الرقم  ا ش  الوف ء  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدروة   26222 أرشيد  الدروة   422

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املعيني  سعيد  السيد 
تجزئة من زل الدروة 2 الشطر الث لث 
الدروة  االول  الط أق  الرقم442 

26222 الدروة املغرب
الزاو7ة  املجيد  عبد  السيد 
الرقم  ا ش  الوف ء  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدروة   26222 أرشيد  الدروة   422

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   24 أت ر7خ  أبرشيد  االأتدائية 

2222 تحت رقم 336.

689I

Bouchama energie sarl au

bouchama energie
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Bouchama energie sarl au
166 ش رع الجيش امللكي كلميم ، 

81222، كلميم املغرب
bouchama energie شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
 NR166 وعنوان مقره  اإلجتم عي
 AVENUE DES FAR GUELMIM -

.MAROC 81222 كلميم
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.3847

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2222 بأر27   24 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

mesrar hamza كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أكلميم  االأتدائية 

2222 تحت رقم 148/2022.
692I

cabinet fiduciaire jalal

 JANOUYA EVENT SARL AU
ج نو7  ايف نت ش ذ م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو7ت حصص

cabinet fiduciaire jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 32
 tanger tanger، 90000، tanger

maroc
 JANOUYA EVENT SARL AU

ج نو7  ايف نت ش ذ م م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
محمد الس دس الش طئ البلدي رقم 

55 طنجة - 92222 طنجة املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.252277

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 ين ير   13 في  املؤرخ 

املص دقة على :
 22 ك أ   سن ء  )ة)  السيد  تفو7ت 
 122 بص2  من  اجتم عية  حصة 
حصة لف ئدة السيد )ة) جالل نجمي 

أت ر7خ 13 ين ير 2222.
الح فظ  عبد  )ة)  السيد  تفو7ت 
من  اجتم عية  حصة   22 الشركي 
)ة)  حصة لف ئدة السيد   122 بص2 

جالل نجمي أت ر7خ 13 ين ير 2222.
تفو7ت السيد )ة) جوهرة الشركي 
 122 حصة اجتم عية من بص2   22
حصة لف ئدة السيد )ة) جالل نجمي 

أت ر7خ 13 ين ير 2222.
الشركي  اية  )ة)  السيد  تفو7ت 
 122 حصة اجتم عية من بص2   22
حصة لف ئدة السيد )ة) جالل نجمي 

أت ر7خ 13 ين ير 2222.
الشركي  نهيلة  )ة)  السيد  تفو7ت 
 122 حصة اجتم عية من بص2   22
حصة لف ئدة السيد )ة) جالل نجمي 

أت ر7خ 13 ين ير 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   18 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2566.

691I

FINANCES.NET

MINDAPP SARL AU
إعالن متعدد القرارات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

MINDAPP SARL AU »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: 33 زنقة 
كدير7ة حي والء قر7ة سال - 11222 

سال املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.32755

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2221 15 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
ص دق الجمع الع م على أيع ثالثم ئة 
وثالثين حصة )332) من طرف السيد 
لص لح  الخملي�شي  اإلدري�شي  فهد 
ثالثم ئة  وبيع  صلحي  محمد  السيد 
 )332) من طرف السيد 

ً
وثالثين سهم 

لص لح  الخملي�شي  اإلدري�شي  فهد 
السيد خ لد خليفة 

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
للشركة  الق نوني  الشك2  يصبح 
 
ً
شركة ذات مسؤولية محدودة أدال
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

مع شر7ك وحيد
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
الذي ينص على   :6 و   1 أند رقم 

م يلي: الشرك ء و الشك2 الق نوني
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 أت ر7خ  بسال  االأتدائية 

2222 تحت رقم 38423.

692I
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COMPTA-ECO MAROC

VETTELO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

COMPTA-ECO MAROC
 BD HASSAN II TISSIR II N ، 127

26100، BERRECHID MAROC
VETTELO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي الرقم 72 
التيسير 2 أرشيد - 26122 أرشيد 

املغرب.
تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.14769

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 م رس   22 في  املؤرخ 

املص دقة على :
داوا  اأراهيم  )ة)  السيد  تفو7ت 
172 حصة اجتم عية من بص2 332 
حصة لف ئدة السيد )ة) يحيى زو7كة 

أت ر7خ 22 م رس 2222.
داوا  اأراهيم  )ة)  السيد  تفو7ت 
162 حصة اجتم عية من بص2 332 
ن دية داوا  )ة)  لف ئدة السيد  حصة 

أت ر7خ 22 م رس 2222.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   15 أت ر7خ  أبرشيد  االأتدائية 

2222 تحت رقم 337.
693I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE BENIZEROUAL
HUILERIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو7ت حصص

EL MAQHOR ABDELHAK
ش رع الفداء تجزئة سميرة ت ون ت 
34222 املغرب ت ون ت، 34222، 

ت ون ت املغرب
 STE BENIZEROUAL HUILERIE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 
الزر7قة غفس ي ت ون ت - 34222 

ت ون ت املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.799
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 م رس   23 في  املؤرخ 

املص دقة على :
عبد  ورثة  )ة)  السيد  تفو7ت 
اجتم عية  حصة   522 مر7زق  الغني 
حصة لف ئدة السيد   522 من بص2 
م رس   23 أت ر7خ  مر7زق  صديق  )ة) 

.2221
تفو7ت السيد )ة) ورثة عبد الغني 
من  اجتم عية  حصة   522 مر7زق 
)ة)  حصة لف ئدة السيد   522 بص2 
رشيد مر7زق أت ر7خ 23 م رس 2221.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االأتدائية أت ون ت أت ر7خ 

2222 تحت رقم 97.

694I

FIDUINVEST

ADRAOUI TRANSPORT LLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE 1B ETAGE 1 N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
 ADRAOUI TRANSPORT LLD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  االجتم عي 47 ش رع 
مو�شى أن نصير الط أق االول رقم 

3 - 92222 طنجة املفرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.119525

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم تغيير   2221 13 دجنبر  املؤرخ في 
الطرقي  »النق2  من  الشركة  نش ط 

لف ءدة الغبر 
أدون  السي رات  »كراء  إلى   «

س ءق».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2.

695I

STE CISS SARL

STE ART VIDEOPLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL

مكتب 7 زنقة رقم 399 الط أق 

الت ني تجزئة جنة الز7تون 1 أن 

سودة ف س مك تب اأراهيم مبعوت، 

32222، ف س املغرب

STE ART VIDEOPLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي املكتب 

رقم 8 زنقة رقم 399 الط أق الث ني 

تجزئة جنة الز7تون 1 أنسودة ف س 

- 32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

71843

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ART VIDEOPLUS

مصور   : أإيج ز  الشركة  غرض 

فوتوغرافي.

املكتب   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الط أق الث ني   399 زنقة رقم   8 رقم 

أنسودة ف س   1 تجزئة جنة الز7تون 

- 32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : محمد  محراس  السيد 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محراس محمد عنوانه)ا) 
حي الوحدة أنسودة ف س   144 رقم 

32222 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محراس محمد عنوانه)ا) 
حي الوحدة أنسودة ف س   144 رقم 

32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   15 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1377.

696I

إئتم ني ت الدر7وش

Société YACOMZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتم ني ت الدر7وش
ش رع عالل أن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92222، العرائش املغرب
Société YACOMZA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي طر7ق 

املصلى قيس ر7ة ربس املصلى الط أق 
األر�شي رقم 126 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
126135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.Société YACOMZA
 Transfert : غرض الشركة أإيج ز

.d’argent
طر7ق   : االجتم عي  املقر  عنوان 
املصلى قيس ر7ة ربس املصلى الط أق 
طنجة   92222  -  126 رقم  األر�شي 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : خ لد  اليعقوبي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد اليعقوبي خ لد عنوانه)ا) 

إسب ني  29221 إسب ني  إسب ني .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اليعقوبي خ لد عنوانه)ا) 

إسب ني  29221 إسب ني  إسب ني 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3139.

697I

جيسطراكو

 CENTRE DE RADIOLOGIE
AL OUSRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

جيسطراكو
حي العم ر7ة، حدائق القدس 
 ،GH8 ك ليفورني  511، عم رة

الط أق 3، رقم 24 ش رع القدس، 
عين الشق،، 22482، الدار البير ء 

املغرب
 CENTRE DE RADIOLOGIE AL
OUSRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 247، 

ش رع سم رة، عين الشق، الدار 

البير ء - 22472 الدار البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 CENTRE DE RADIOLOGIE AL

.OUSRA

تشغي2   -  : غرض الشركة أإيج ز 

الطبي  والتصو7ر  األشعة  مركز 

أإجراء  تسمح  معدات  أ ستخدام 

جميع بنواع الفحص والتصو7ر الطبي 

)األشعة املقطعية واألشعة السينية 

والتصو7ر  الصوتية  فوق  واملوج ت 

الشع عي للثدي ...) ؛

التداخلية  األشعة  بعم ل  جميع 

)الخزع ت  والعالجية  والتشخيصية 

 ، الراديو7ة  الترددات   ، التسل2   ،
ربب الفقرات ، ج ك العمود الفقري 

 ، الكلية   ، الصفراوي  التصر7ف   ،

االنصم م الوع ئي ...) ؛

املتعلقة  املعدات  جميع  شراء 

أ لنش ط املذكور بعاله..
رقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 

247، ش رع سم رة، عين الشق، الدار 

البير ء  الدار   22472  - البير ء 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

552 حصة   : السيدة ايم ن أ ز7ز 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد اأراهيم أ ز7ز : 252 حصة 
أقيمة 122 درهم للحصة .

 152  : العلوي  امينة  السيدة 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   52  : أ ز7ز  مهدي  السيد 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ايم ن أ ز7ز عنوانه)ا) رقم 
 22152 ك لفورني   زنقة الزهور،   ،42

الدار البير ء املغرب.
عنوانه)ا)  أ ز7ز  اأراهيم  السيد 
ك لفورني   الزهور،  زنقة   ،42 رقم 

22152 الدار البير ء املغرب.
عنوانه)ا)  العلوي  امينة  السيدة 
ك لفورني   الزهور،  زنقة   ،42 رقم 

22152 الدار البير ء املغرب.
رقم  السيد مهدي أ ز7ز عنوانه)ا) 
 22152 ك لفورني   زنقة الزهور،   ،42

الدار البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أ ز7ز  اأراهيم  السيد 
ك لفورني   الزهور،  زنقة   ،42 رقم 

22152 الدار البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 29 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819437.
698I

ACCURCONSULTING

A.GUSTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب
A.GUSTI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد
 N° وعنوان مقره  اإلجتم عي

 16 RUE MFASSIS MAGASIN
 KHOURIBGA - 25000
KHOURIBGA املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.7485
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2222 بأر27   24 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) لبريني 

عبداالله كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 االأتدائية أخر7بكة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 161.
699I

AMIATIS CONSEIL

 LES ECOLES AL MADINA
PRIVEES

إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اق مة الحديقة ٬الط أق الث لث٬ 
مكتب 53 ٬طر7ق الرب ط ٬عين 
السبع ، 22222، الدار البير ء 

املغرب
 LES ECOLES AL MADINA

PRIVEES »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: تجزئة 
املنظر الجمي2 2 ، زنقة 3 ، 

ك ليفورني  - - الدار البير ء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.68227

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
2221 تم اتخ ذ  31 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
اإلستثن ئي  الع م  الجمع  عقب   •
قرر  والذي   2222 ديسمبر   26 في 
أمقدار  الشركة  ربسم ل  ز7 دة 
لينتق2  درهم   28.000.000,00
إلى  درهم   12.000.000,00 من 
أتحر7ر  درهم   40.000.000,00
15.000.000,00 درهم مب شرة، قرر 
الجمع الح لي تحر7ر املبلغ املتبقي بي 
13.222.222.22 درهم من الز7 دة و 
اإلفراج الك م2 عن ربسم ل الشركة. 
الحصص  جميع  فإن   ، وب لت لي 

املكتتبة به  مدفوعة أ لك م2.
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قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

• املوافقة على طرف ث لث كشر7ك 

 LA PETITE FAMILLE جديد، شركة

 124111 رقم  التج ري  السج2 

و7مثله  السيد عبد السالم العلج.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

املوافقة على تحو27 حصة   • م يلي: 

 BANOU شركة  أين  واحدة  نقدية 

،السج2   INVESTISSEMENT

 LA 188229 إلى شركة  التج ري رقم 

السج2 التج ري   PETITE FAMILLE

رقم 124111.

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

غير  لفترة  اإلدارة  تفو7ض  تأكيد   •

محددة ، كت لي : - السيد عبد الكر7م 

 B9756 العلج البط قة الوطنية رقم 

البط قة  العلج  لطفي  السيد   - ؛ 

السيد   - ؛   B694386 رقم  الوطنية 

البط قة  ميمي  لحلو  العز7ز  عبد 

السيد   - ؛   C15729 رقم  الوطنية 

رقم  الوطنية  البط قة  أن ني  رج ء 

.B12228

قرار رقم 5: الذي ينص على م يلي: 

• التأكيد على صالحي ت اإلدارة.

قرار رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

الق نون  تحديت  على  املوافقة   •

األس �شي للشركة.

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

املس همة

أند رقم 8: الذي ينص على م يلي: 

ربسم ل الشركة

على  ينص  الذي   :17 رقم  أند 

م يلي: صالحي ت التسيير 

على  ينص  الذي   :19 رقم  أند 

م يلي: التسيير

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822291.

722I

FIDLOUK

STETRAG MBK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

ح2 شركة

FIDLOUK

216,ش رع 22 غشت القصر الكبير ، 

92152، القصر الكبير املغرب

STETRAG MBK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار عالك 

الصفص ف مشرع ألقصيري 16152 

مشرع ألقصيري املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.519

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر   2222 فبراير   18 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 STETRAG الوحيد  الشر7ك  ذات 

درهم   62.222 مبلغ ربسم له    MBK

وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار عالك 

الصفص ف مشرع ألقصيري 16152 

 : ل  نتيجة  املغرب  ألقصيري  مشرع 

اسب ب شخصية.

و حدد مقر التصفية ب دوار عالك 

الصفص ف مشرع ألقصيري 16152 

مشرع ألقصيري املغرب. 

و عين:

و  لحم ضة  سعيد  السيد)ة) 

الصفص ف  عالك  د  عنوانه)ا) 

املغرب  ألقصيري  مشرع   16152

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ  ألقصيري  أمشرع  االأتدائية 

22 م رس 2222 تحت رقم 122.

721I

الدوم انس

لويس شي2 ايف نت

LUIS CHILE EVENT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الدوم انس

حي ازلي رقم 1242 ، 42222، 

مراكش املغرب

 LUIS CHILE لويس شي2 ايف نت

EVENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 

مسلم اق مة أوك رالط أق 3 الشقة 
رقم 14 أ ب دك لة - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

لويس   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.LUIS CHILE EVENT شي2 ايف نت

 *  : أإيج ز  الشركة  غرض 

العروض  وتنظيم  االحداث  تنظيم 

واملن سب ت

بو  )ت جر  والتصدير  االستيراد   *

وسيط

بداء)..
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الشقة   3 أوك رالط أق  اق مة  مسلم 
42222 مراكش  14 أ ب دك لة -  رقم 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ي سين ميموني : 51 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد لويس انطونيو أيريز لوبيز : 

49 حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ميموني  ي سين  السيد 
الط أق  الق �شي  إأن  زنقة   42 رقم 

مراكش   42222 الشتوي  الحي   1

املغرب.

السيد لويس انطونيو أيريز لوبيز 
زنقة إأن الق �شي   42 رقم  عنوانه)ا) 

 42222 الشتوي  الحي   1 الط أق 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ميموني  ي سين  السيد 

42 زنقة اأن الق �شي الط أق 1 الحي 

الشتوي 42222 مراكش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134713.

722I

مغرب تدأير

 Creche jardin wiam sarl

d›au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

مغرب تدأير

ش رع مراكش إق مة النجد الط أق 1 

رقم 14 ، 92222، طنجة املغرب

 Creche jardin wiam sarl d›au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي البرانص 

السع دة ش رع الغ أة الديبلوم سية 

رقم 129 طنجة طنجة 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

125425
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Creche :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

. jardin wiam sarl d’au

 Gestion  : غرض الشركة أإيج ز 

 de l’ espace de formation et

. d’animation pour les enfants

البرانص   : عنوان املقر االجتم عي 

السع دة ش رع الغ أة الديبلوم سية 

 92222 طنجة  طنجة   129 رقم 

طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 Creche wiam jardin الشركة 

ش رع  السع دة  البرانص  عنوانه)ا) 

الغ أة الديبلوم سية رقم 129 طنجة 

92222 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اأتس م الع ق2 عنوانه)ا) 

السع دة ش رع الغ أة الديبلوم سية 

طنجة   92222 طنجة   129 رقم 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   11 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2359.

723I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE AFRAH RGHIOUA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
ش رع الفداء تجزئة سميرة ت ون ت 
34222 املغرب ت ون ت، 34222، 

ت ون ت املغرب
 STE AFRAH RGHIOUA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي عين 

ع ئشة ت ون ت عين ع ئشة تيسة 
ت ون ت 34222 ت ون ت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
2255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.AFRAH RGHIOUA SARL
: -االشغ ل  غرض الشركة أإيج ز 

الع مة 
تنظيم الحفالت.

عين   : االجتم عي  املقر  عنوان 
تيسة  ع ئشة  عين  ت ون ت  ع ئشة 

ت ون ت 34222 ت ون ت املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   922  : تب تو  عز7ز  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .
122 حصة  السيدة فدوى تب تو : 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عين  السيد عز7ز تب تو عنوانه)ا) 
ت ون ت   34222 ع يشة تيسة ت ون ت 

املغرب.

عنوانه)ا)  ت ون ت  فدوى  السيدة 
 34222 ت ون ت  تيسة  ع يشة  عين 

ت ون ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عين  السيد عز7ز تب تو عنوانه)ا) 
ت ون ت   34222 ع ئشة تيسة ت ون ت 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   29 أت ر7خ  أت ون ت  االأتدائية 

2222 تحت رقم 25.

724I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE USE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE USE CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 1 
تجزئة العزوز7ة رقم 944 - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.USE CAR
كراء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات أدون س ئق.

 1 رقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 42222  -  944 تجزئة العزوز7ة رقم 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
1.222 حصة   : السيد ايوب ام ل 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 11 ام ل عنوانه)ا)  ايوب  السيد 
 22162 الجر7ف ت  حي  الزاو7ة  زنقة 

اسفي املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  قدري  اميمة  السيدة 
املدينة  غيالن  الخدير  زنقة   62

الجديدة 22162 اسفي املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134633.
725I

CABINET RAMI EXPERTISE

 ESPACE THERAPIE ET
REHABILITATION

إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 ESPACE THERAPIE ET
REHABILITATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: مكتب 
رقم 16 الط أق الث لث 12 تجزئة 
مط حن االدريسية بطلس ف س - 

32222 ف س املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.57683

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 فبراير   21 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
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قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
تفو7ت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تغيير الشك2 الق نوني للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 
تفو7ت الحصص مش ركة في الشركة 
لص لح  إيم ن  االزامي  السيدة  من 
السيد حلوي محمد بربعم ئة حصة 

)422 حصة)
أند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 
مسؤولية  ذات  شركة  ذات  شركة 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   28 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1687.
726I

CASA COMPTES

T de Textile
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

T de Textile شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 
السفلي، رقم 5، زنقة 4 تجزئة برض 
الخير حي اإلن رة عين الشق - . الدار 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
538389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 T de  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.Textile

 -  : أإيج ز  الشركة  غرض 

واملنتج ت  واملالبس  املنسوج ت 

الجلدية حسب الطلب ،

توزيع املالبس الج هزة.

تصميم املالبس على املوضة.

وجميع  املالبس  وتسو7ق  إنت ج 

أ ملالبس  املتعلقة  اإلكسسوارات 

واملنسوج ت.

وشراء  وتج رة  تصدير   - استيراد 

األولية  واملواد  السلع  جميع  وبيع 

واملعدات ؛.

الط أق   : االجتم عي  املقر  عنوان 
4 تجزئة برض  5، زنقة  السفلي، رقم 

الدار   .  - الخير حي اإلن رة عين الشق 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
نصري  منصف  محمد  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
نصري  منصف  محمد  السيد 
عنوانه)ا) جن ن ك ليفورني اق مة لين  

عم رة 4 ط أق 3 شقة 12 عين الشق 

. الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
نصري  منصف  محمد  السيد 
عنوانه)ا) جن ن ك ليفورني اق مة لين  

عم رة 4 ط أق 3 شقة 12 عين الشق 

. الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 32 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819389.

727I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BIRCOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
BIRCOD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي املسيرة 
22 زنقة فكيك رقم 121-28 - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
11593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2218 ين ير   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BIRCOD
بعم ل   -  : غرض الشركة أإيج ز 
الع مة  بعم ل البن ء  ولوازم متنوعة. 

، الغرق وحفر اآلأ ر ؛
واملب ني  املدنية  الهندسة  بعم ل 
السكنية والصن عية وبعم ل الحفر 
والطرق  الصحي  والصرف  الع مة 
والطرق  املختلفة  والشبك ت 
وإمدادات املي ه والكهرب ء واله تف ؛

بو  الخشب  من  النج رة  بعم ل 
املعدن بو األملنيوم بو PVC بو املعدن 

بو الهي ك2 الخشبية ؛
والصنفرة  الده ن  بعم ل 

والتزجيج..
حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 28-121 22 زنقة فكيك رقم  املسيرة 

- 73222 الداخلة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : �شي  أن  محمد  السيد 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  �شي  أن  محمد  السيد 
�شي  أن  عم رة  رشيد  موالي  حي 

73222 الداخلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  �شي  أن  محمد  السيد 
�شي  أن  عم رة  رشيد  موالي  حي 

73222 الداخلة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

فبراير 2218 تحت رقم 130/2018.
728I

FIDUCIAIRE DIDI

 STE DANIASS TECHNO 
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
وجدة املغرب

STE DANIASS TECHNO SARL/
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع عبد 
الرحيم أوعبيد تجزئة امس عد ب 9 
رقم 12 وجدة 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
38859

في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DANIASS TECHNO SARL/AU

*أيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

معدات الكمبيوتر

*أيع وتركيب ك ميرات املراقبة

*بعم ل متعددة.

عنوان املقر االجتم عي : ش رع عبد 

 9 ب  الرحيم أوعبيد تجزئة امس عد 

رقم 12 وجدة 62222 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : رشيد  انعي�شى  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : رشيد  انعي�شى  السيد 

أقيمة 122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  رشيد  انعي�شى  السيد 

تجزئة  أوعبيد  الرحيم  عبد  ش رع 

 62222 وجدة   12 رقم   9 امس عد ب 

وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  انعي�شى  السيد 

تجزئة  أوعبيد  الرحيم  عبد  ش رع 

 62222 وجدة   12 رقم   9 امس عد ب 

وجدة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 681.

729I

CASA COMPTES

MEDITERRANEAN BRANDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 MEDITERRANEAN BRANDS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : عم رة 

ايم ن مركز زنقة الرشيد محمد 

الط أق 1 رقم 3 - . الدار البير ء 

املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.195425

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2221 تقرر ح2  32 دجنبر  املؤرخ في 

 MEDITERRANEAN BRANDS

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   152.222 ربسم له  

مقره  اإلجتم عي عم رة ايم ن مركز 
رقم   1 الط أق  محمد  الرشيد  زنقة 

نتيجة  املغرب  البير ء  الدار   .  -  3

ل-توقف النش ط االجتم عي.

و عين:

و  الرازق  أنعبد  مراد  السيد)ة) 

ش رع عبداللطيف أن   62 عنوانه)ا) 

قدور الط أق 3 الشقة 7 حي الراسين 

)ة)  املغرب كمصفي  الدار البير ء   .

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

عم رة  وفي   2221 دجنبر   32 أت ر7خ 

محمد  الرشيد  زنقة  مركز  ايم ن 

البير ء  الدار   .  -  3 رقم   1 الط أق 

املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 817639.

712I

CASA COMPTES

MARIE CURIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

MARIE CURIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 13 زنقة 

احمد املج طي إق مة األلب، الط أق 
1، رقم 8 املع ر7ف - . الدار البير ء 

املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.528263

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 24 م رس 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
إق مة  املج طي  احمد  زنقة   13»
املع ر7ف   8 رقم   ،1 الط أق  األلب، 
 ،9« إلى  املغرب»  البير ء  الدار   .  -
الط أق السفلي زنقة كراسيت إق مة 
البير ء  الدار   .  -  2 وئ م شقة رقم 

املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822322.
711I

karama conseil

 STE OLGA AGRICOLE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اس مة 
اأن ز7د ش رع الجيش امللكي ف س 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اس مة 
اأن ز7د ش رع الجيش امللكي ف س، 

32222، ف س املغرب

 STE OLGA AGRICOLE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي الزنقة 
رقم 32 رقم9 تجزئة 1144 واد ف س 

ف س - 32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. OLGA AGRICOLE SARL AU

استغالل   : غرض الشركة أإيج ز 

االستيراد  الفالحية/  الريع ت 

والتصدير /املت جرة .

الزنقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
رقم 32 رقم9 تجزئة 1144 واد ف س 

ف س - 32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : امين  محمد  العم ري  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

امين  محمد  العم ري  السيد 
حي واد   47 رقم   23 زنقة  عنوانه)ا) 

ف س ف س 32222 ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

امين  محمد  العم ري  السيد 
حي واد   47 رقم   23 زنقة  عنوانه)ا) 

ف س ف س 32222 ف س املغرب.
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أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   29 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1606/2022.

712I

AMDEM

«Ballroom« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK
 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC
Ballroom« SARL» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

عبد الكر7م الخط بي زنقة حسن 
أن مب رك اق مة الخط أية عم رة ب 
الط أف االول رقم 3 كليز مراكش 
مراكش 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124387
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. «Ballroom» SARL
االستيراد   : غرض الشركة أإيج ز 
و  السنم ئي  االنت ج  و  التصدير  و 

االتص ل السمعي البصري .
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
حسن  زنقة  الخط بي  الكر7م  عبد 
أن مب رك اق مة الخط أية عم رة ب 
مراكش  كليز   3 رقم  االول  الط أف 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 VALEZY FREDERIC السيد 
عنوانه)ا) فرنس  **** **** فرنس .

 AUFRAY FREDERIC السيد 
 GUILLAUME AMEDEE PASCAL
عنوانه)ا) فرنس  ***** **** فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

 VALEZY FREDERIC السيد 
عنوانه)ا) فرنس  **** **** فرنس 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3859.
713I

MOUSSAOUI HAJJI

 STE ARHAL TOURS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

قف2 التصفية

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 STE ARHAL TOURS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : قصر 
املك أر عرب الصب ح ز7ز برفود - 

52222 برفود املغرب.
قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
.9977

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 بأر27   26 املؤرخ في 
 STE ARHAL TOURS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ربسم له   مبلغ  الوحيد  الشر7ك 
مقره   وعنوان  درهم   12.222
اإلجتم عي قصر املك أر عرب الصب ح 
املغرب  برفود   52222  - برفود  ز7ز 

نتيجة ألزمة م لية.

و عين:

و  اوحرو  اسم عي2  السيد)ة) 

عنوانه)ا) الحي الجديد برفود 52222 

ارفود املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

قصر  وفي   2222 بأر27   26 أت ر7خ 

 - برفود  ز7ز  الصب ح  عرب  املك أر 

52222 ارفود املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم 179/2022.

714I

AZ CONSULTANTS

MEDINABET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS

141 ش رع حسن األول، الط أق 

الرابع ، 22222، الدارالبير ء 

املغرب

MEDINABET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي زاو7ة زنقة 

األمير موالي عبد هللا وزنقة النخلة 

الط أق الرابع الشقة رقم 7 - 22222 

الدارالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538949

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MEDINABET

بلع ب   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البط ق ت بو غيره  من وس ئ2 الترفيه.

عنوان املقر االجتم عي : زاو7ة زنقة 

األمير موالي عبد هللا وزنقة النخلة 

الط أق الرابع الشقة رقم 7 - 22222 

الدارالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   122  : السيد ربيع أوعمر 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  أوعمر  ربيع  السيد 

السو7د 16265 ف لينكبي السو7د.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أوعمر  ربيع  السيد 

السو7د 16265 ف لينكبي السو7د

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822262.

715I

CASA COMPTES

O›CHOIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

O›CHOIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : إق مة 

املولد A2 ،11-25 وA2-26، زاو7ة 

الطر7ق 1229، - . الدار البير ء 

املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.218547
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أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 28 م رس  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   O’CHOIX

 122.222 ربسم له   مبلغ  املحدودة 

اإلجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 

 ،A2-26و  A2-25  ،11 املولد  إق مة 

زاو7ة الطر7ق 1229، - . الدار البير ء 

النش ط  توقف  ل-  نتيجة  املغرب 

االجتم عي.

و عين:

و  الدين  ولي  املعطي  السيد)ة) 

القرنف2  زنقة  مكرر   22 عنوانه)ا) 

الدار   . الراحة  حي   2 شقة   1 ط أق 

البير ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و  الدين  ولي  محمد  السيد)ة) 

 3 الط أق  بالء  اق مة  عنوانه)ا) 

زر7ق  واأو  الشحرور  زاو7ة   8 شقة 

الدار البير ء املغرب   . ضيعة أرتون 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

إق مة  وفي   2222 م رس   28 أت ر7خ 

زاو7ة   ،A2-26و  A2-25  ،11 املولد 

البير ء  الدار   .  -  ،1229 الطر7ق 

املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 818526.

716I

شركة ر7 ض للحس أ ت

DELICES EL FADILI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ر7 ض للحس أ ت

39 ش رع الدار البير ء ، 62222، 

الن ظور املغرب

DELICES EL FADILI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الس قية الحمراء حي الفتح العروي - 

62552 الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

23937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DELICES EL FADILI

انش ء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مخبزة و مح2 للحلو7 ت و املشروب ت .

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الس قية الحمراء حي الفتح العروي - 

62552 الن ظور املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : السيد الفريلي الحسن 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحسن  الفريلي  السيد 

العروي  السم رة  ش رع  عنوانه)ا) 

62552 الن ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحسن  الفريلي  السيد 

العروي  السم رة  ش رع  عنوانه)ا) 

62552 الن ظور املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   24 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 526.

717I

CASA COMPTES

SIMPLIFY YOUR LIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

SIMPLIFY YOUR LIFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 222، 

ش رع عبد املومن الط أق السفلي 
رقم 5 - . الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

538393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SIMPLIFY YOUR LIFE

- استيراد   : غرض الشركة أإيج ز 

املنتج ت  جميع  وتوزيع  وتسو7ق 

املنزلية.

استيراد وتصدير جميع املنتج ت 

أجميع  واملعدات  واملواد  والسلع 

بنواعه .

الكهرب ء الع مة.

والدراس ت  الخدم ت  بداء 

واألعم ل أجميع بنواعه .

تسيير الخدم ت لف ئدة الغير.

الكمبيوتر  بنظمة  -تطو7ر 

والخدم ت  والتطبيق ت  والبرمجي ت 

املتنقلة إلدارة التج رة.

آمنة  وبرامج  تطبيق ت  تطو7ر 

للهواتف املحمولة والهواتف الذكية 

واألجهزة اللوحية واملنتج ت املم ثلة. 

التسو7ق أجميع بنواعه.

ومف تيح  املعدات،  جميع  توفير 

 ، الست ئر  ومف تيح   ، الكهرب ء 

وبجهزة   ، والك ميرات   ، واملق أض 

كشف الحركة لص لح الزب ئن.

وتوزيع  وتج رة  وتسو7ق  تمثي2 
جميع عن صر التشغي2 اآللي للمنزل 

والكهرب ء والك ميرات األمنية.

أراءات  جميع  على  الحصول 

بشك له   أجميع  وحي زته   االختراع 

واملس همة والبيع والتمثي2 املب شر بو 

غير املب شر واالتج ر في جميع أراءات 

من  أ الختراع ت  الخ صة  االختراع 

جميع العالم ت التج ر7ة؛

بو  عنه   والتن زل   ، واستخدامه  

املس همة فيه  ، ومنح جميع تراخيص 

التشغي2 ؛

فروع بو وك الت في املغرب  إنش ء 

وفي الخ رج..

 ،222  : االجتم عي  املقر  عنوان 

ش رع عبد املومن الط أق السفلي رقم 

5 - . الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

522 حصة   : السيد ي سين رحمي 

أقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد ي سين جالل 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  رحمي  ي سين  السيد 

 93 عم رة  ريسور  كولف  ك ليفورني  

س شقة 7 املدينة الخرراء أوسكورة 

. الدار البير ء املغرب.

السيد ي سين جالل عنوانه)ا) 23 

 .  7 شقة   2 ش رع عمر الخي م ط أق 

الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  طواف  املهدي  السيد 
حي مفت ح ألوك 2 رقم 43 . أني مالل 

املغرب.
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أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 32 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819387.

718I

KAMAR BENOUNA

 AVICULTURE AL BOUCHRA

ش م م

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

 AVICULTURE AL BOUCHRA

ش م م »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: دوار 

لعسيالت أالد رم2 حد السوالم - 

26122 أرشيد املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.227

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   21 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

قرر الجمع الع م املص دقة على أيع 

1.113 حصة لف ئدة السيد حفيض 

علمي 

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير البند الس بع من القوانين 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

راسم ل

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أبرشيد  االأتدائية 

2222 تحت رقم 362.

719I

مكتب بخي ر خديجة

IMMO REVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

مكتب بخي ر خديجة
ش رع الجيش امللكي اق مة ايم ن 
ط أق 4 رقم 7 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
IMMO REVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي طواأ2 
السفلى تجزئة بفيالل ط أق 2 
تطوان - 93222 تطوان املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.14697

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 21 م رس 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»طواأ2 السفلى تجزئة بفيالل ط أق 
تطوان املغرب»   93222  - تطوان   2
الرم ل  تجزئة  نكرو  ك أو  »طر7ق  إلى 
 - مرتي2   1 رقم  ب3  الرم ل  اق مة 

93152 تطوان املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أتطوان  االأتدائية 

2222 تحت رقم 998.

722I

اتم نية وداد

 SOCIETE CAFE MENARA
VERTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

اتم نية وداد
 AV 79 79 ش رع محمد الخ مس
 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
 SOCIETE CAFE MENARA VERTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي املن رة 
3 رقم 558 - 43222 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

4853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2221 بكتوبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SOCIETE CAFE MENARA VERTE

غرض الشركة أإيج ز : مقهى.

عنوان املقر االجتم عي : حي املن رة 

3 رقم 558 - 43222 قلعة السراغنة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

أوشعيب  ايت  املحجوب  السيد 

 558 رقم   3 املن رة  حي  عنوانه)ا) 

43222 قلعة السراغنة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

أوشعيب  ايت  املحجوب  السيد 

 558 رقم   3 املن رة  حي  عنوانه)ا) 

43222 قلعة السراغنة املغرب 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أقلعة السراغنة أت ر7خ 25 

بكتوبر 2221 تحت رقم 471/2021.

721I

CASA COMPTES

PRIVILEGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

PRIVILEGE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي 8 زنقة 

بميمة الس يح حي الراسين املع ر7ف 
- . الدار البير ء املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.277127
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 18 م رس  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   PRIVILEGE الوحيد  الشر7ك 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
بميمة  زنقة   8 اإلجتم عي  مقره  
الس يح حي الراسين املع ر7ف - . الدار 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البير ء 

النش ط االجتم عي.
زنقة   8 و حدد مقر التصفية ب 
بميمة الس يح حي الراسين املع ر7ف 

- . الدار البير ء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) هش م سالم و عنوانه)ا) 
 . القصيبة   44 ش رع دار الدأ غ رقم 
أني مالل املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 
زنقة   8  : الوث ئق املتعلقة أ لتصفية 
بميمة الس يح حي الراسين املع ر7ف 

- الدار البير ء
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819726.

722I
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مكتب التوتيق

SACMAR KOOTCHY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شر7ك

مكتب التوتيق

اق مة ي سمينة 3 زنقة اأن العر7ف 

مكتب 5 الط أق 2 املع ر7ف الدار 

البير ء، 22122، الدار البير ء 

املغرب

SACMAR KOOTCHY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 96 ش رع 

خر7بكة - 22222 الدار البير ء 

املغرب.

وف ة شر7ك

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.38739

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 16 غشت 2221 تم اإلعالم 

أنعمور  الصمد  الشر7ك عبد  أوف ة 

 
ً
تبع  الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

دجنبر   24 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2222 أ لشك2 األتي :

خي ط  اأن  حور7ة  السيد)ة) 

الزك ري ، 7.856 حصة .

السيد)ة) حليمة أنعمور ، 9.166 

حصة .

 9.166 السيد)ة) أديعة أنعمور ، 

حصة .

 ، أنعمور  فيص2  السيد)ة) 

18.332 حصة .

 ، أنعمور  هش م  السيد)ة) 

18.332 حصة .

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

دجنبر 2221 تحت رقم 823276.

723I

karama conseil

 STE SAFARI TRANS ALYUSR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اس مة 

اأن ز7د ش رع الجيش امللكي ف س 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اس مة 

اأن ز7د ش رع الجيش امللكي ف س، 

32222، ف س املغرب

 STE SAFARI TRANS ALYUSR

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي املح2 
رقم 34 ح تجزئة الجن ن طر7ق عين 

الشقف ف س - 32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 SAFARI TRANS ALYUSR SARL

.AU

نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع  املستعملة/نق2  البر ئع 

لحس ب الغير .

املح2   : االجتم عي  املقر  عنوان 
34 ح تجزئة الجن ن طر7ق عين  رقم 

الشقف ف س - 32222 ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : محمد  املتوك2  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  محمد  املتوك2  السيد 

ألجيك  32222 أروكسي2 ألجيك .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  املتوك2  السيد 

ألجيك  32222 أروكسي2 ألجيك 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   28 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1688/2022.

724I

Société marocaine de révision des comptes

 FARID REAL ESTATE

DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

 FARID REAL ESTATE

DEVELOPMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

أوركون زنقة جعفر اأن حبيب اق مة 

املشرق 2 الط أق االول الرقم 3 - 

22222 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FARID :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.REAL ESTATE DEVELOPMENT

االنع ش   : غرض الشركة أإيج ز 

العق ري.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

أوركون زنقة جعفر اأن حبيب اق مة 

 -  3 الرقم  االول  الط أق   2 املشرق 

22222 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   332  : فر7د  ر�شى  السيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 342  : فر7د  االله  عبد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   332  : السيدة اسية م ل 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 17 عنوانه)ا)  فر7د  السيد ر�شى 

زنقة النورس ضيعة أروطون 22222 

الدارالبير ء املغرب.

السيد عبد االله فر7د عنوانه)ا) 

أروطون  ضيعة  النورس  زنقة   17

22222 الدارالبير ء املغرب.

 17 السيدة اسية م ل عنوانه)ا) 

 2222 زنقة النورس ضيعة أروطون 

الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 17 عنوانه)ا)  فر7د  السيد ر�شى 

زنقة النورس ضيعة أروطون 22222 

الدارالبير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822884.

725I
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Audimi

REPORTIMIZE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

REPORTIMIZE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
رح ل املسكيني ، أرج الي قوت ، 

عم رة ب ، ط أق 2 ، رقم 4 - 22222 
الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
539471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.REPORTIMIZE
جميع   : أإيج ز  الشركة  غرض 
واالستش رات  املس عدة  بنشطة 
واإلدارة  والتنظيم  االستراتيجية  في 

والتحول.
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 ، الي قوت  أرج   ، املسكيني  رح ل 
عم رة ب ، ط أق 2 ، رقم 4 - 22222 

الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : الزجلي  عثم ن  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الزجلي  عثم ن  السيد 
85 أوليف رد أ ستور . 75215 أ ريس 

فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزجلي  عثم ن  السيد 
85 أوليف رد أ ستور . 75215 أ ريس 

فرنس 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم -.
726I

MA GLOBAL CONSULTING

BATIGLOBE SARL
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاو7ة ش رع عبد املومن و زنقة ف ن 

ز7الند إق مة فريلة، الط أق الرابع، 
22222، الدار البير ء املغرب

BATIGLOBE SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: طر7ق 
بزمور KM9 دار أوعزة - 22.222 

الدار البير ء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.122951

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   32 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
الح م2  أن ني  وسيم  السيد  تعيين 
رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 
سنة  ملدة  مسير  مس عد   B462127
واحدة بي لحين انعق د الجمع الع م 
سنة 2223 للمص دقة على حس أ ت 
دجنبر   31 في  املنتهة  امل لية  السنة 

2222
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مس عد  صالحي ت  تحديد  م يلي: 

املسيرالسيد وسيم أن ني
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :12 رقم  أند 
م يلي: تعيين املسير

على  ينص  الذي   :13 رقم  أند 
م يلي: صالحي ت املسير

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822781.
727I

مكتب التوتيق

OCEAN SIDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شر7ك

مكتب التوتيق
اق مة ي سمينة 3 زنقة اأن العر7ف 
مكتب 5 الط أق 2 املع ر7ف الدار 
البير ء، 22122، الدار البير ء 

املغرب
OCEAN SIDE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 96 ش رع 
خر7بكة - 22222 الدار البير ء 

املغرب.
وف ة شر7ك

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.369141

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 16 غشت 2221 تم اإلعالم 
أنعمور  الصمد  الشر7ك عبد  أوف ة 
 
ً
تبع  الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
دجنبر   24 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2222 أ لشك2 األتي :
خي ط  اأن  حور7ة  السيد)ة) 

الزك ري ، 312 حصة .
 365  ، أنعمور  حليمة  السيد)ة) 

حصة .
 365  ، أنعمور  أديعة  السيد)ة) 

حصة .
 729  ، أنعمور  فيص2  السيد)ة) 

حصة .
 729  ، أنعمور  هش م  السيد)ة) 

حصة .
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بكتوبر 2221 تحت رقم 797481.
728I

فيكوج دو سوس ش م م للشر7ك الوحيد

موكا س.ب.ت ش م م

MOGA SPT SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكوج دو سوس ش م م للشر7ك 

الوحيد

45، ش رع العقبة، ، 44222، 

الصو7رة املغرب

 MOGA موك  س.ب.ت ش م م

SPT SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 12، 

تجزئة اطلنط ، حي أ ب دك لة، - 

44222 الصو7رة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

6299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

موك    : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MOGA SPT SARL س.ب.ت ش م م

في  ت جر   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية..
 ،12 : رقم  عنوان املقر االجتم عي 

 - دك لة،  أ ب  حي  اطلنط ،  تجزئة 

44222 الصو7رة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ببشرى ي سين : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد أوراس عص م : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا)  ي سين  ببشرى  السيد 
الصو7رة   44222 حي التالل   54 رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  عص م  أوراس  السيد 
رقم 22 زنقة ط رق اأن ز7 د، التجزئة 

الخ مسة 44222 الصو7رة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ي سين  ببشرى  السيد 
الصو7رة   44222 حي التالل   54 رقم 

املغرب
عنوانه)ا)  عص م  أوراس  السيد 
رقم 22 زنقة ط رق اأن ز7 د، التجزئة 

الخ مسة 44222 الصو7رة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
13 بأر27  االأتدائية أ لصو7رة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 123.
729I

Auditranis sarl-au

STE OASIS EL MENZEH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

Auditranis sarl-au
 Immeuble B›3 appartement 2
 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc
STE OASIS EL MENZEH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي سيدي 
سليم ن مول الكيف ن - 52122 

مكن س املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.48583

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2222 تم تحو27  11 بأر27  املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 - الكيف ن  مول  سليم ن  »سيدي 
»متجر  إلى  مكن س املغرب»   52122
رقم 1 تجزئة الواحة 2 املنزه - 52272 

مكن س املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1434.
732I

CONCILIUM EXPERTISE

SWEETIFY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�شى اأن نصير، الط أق 

الخ مس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 
البير ء ، 22262، الدار البير ء 

املغرب
SWEETIFY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

محمد الخ مس إق مة املركز عم رة د 
متجر 15 - 28822 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
32277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SWEETIFY
وجب ت   : أإيج ز  الشركة  غرض 

سريعة.
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
محمد الخ مس إق مة املركز عم رة د 
متجر 15 - 28822 املحمدية املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 HBD LIFE’S SARL : 500 الشركة

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : مروان  الحمومي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 HBD LIFE’S SARL الشركة 
عنوانه)ا) إق مة حسن 1 ش رع خلي2 

مطران 32222 ف س املغرب.

السيد الحمومي مروان عنوانه)ا) 

ف س 32222 ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  قصيور  السيد 

ف س 32222 ف س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ ملحمدية أت ر7خ 28 بأر27 

2222 تحت رقم 657.

731I

ALLOFIDUCIAIRE

WAREINVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

ALLOFIDUCIAIRE

 N°5 2EME ETG IMM A BD

 MAATI IBN ZIAD CASABLANCA

 ، 20640، CASABLANCA

MAROC

WAREINVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 61 ش رع 

اللة الي قوت زاو7ة مصطفى املع ني 

الط أق 2 الرقم 62 - 22222 الدار 

البير ء املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.486311

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2221 تم تحو27  13 بأر27  املؤرخ في 

للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

زاو7ة  الي قوت  اللة  ش رع   61« من 

الرقم   2 الط أق  املع ني  مصطفى 

املغرب»  الدار البير ء   22222 -  62

الراحة  حي  ألعم ن  زنقة   41« إلى 

الدارالبير ء   22222  - أوسيجور 

املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2221 تحت رقم 775153.

732I

أروفكس

OUJDA CONCEPTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

قف2 التصفية

أروفكس

بش رع محمد الخ مس اق مة البرصة 

وجدة ، 62222، وجدة املغرب

OUJDA CONCEPTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : القدس 

ش رع سيدي مع فة جن ن ت الفرح 

رقم 48 - 62222 وجدة املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.36273

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر ح2   2222 ين ير   31 املؤرخ في 

شركة   OUJDA CONCEPTION

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

 122.222 ربسم له   مبلغ  الوحيد 

اإلجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 

القدس ش رع سيدي مع فة جن ن ت 

الفرح رقم 48 - 62222 وجدة املغرب 

نتيجة لنش ط ضعيف.

و عين:

و  اليعكوبي  ان س  السيد)ة) 

سيدي  القدس  حي  عنوانه)ا) 

 62222  48 الفرح  مع فةجن ن ت 

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

القدس  وفي   2222 ين ير   31 أت ر7خ 

الفرح  جن ن ت  مع فة  سيدي  ش رع 

رقم 48 - 62222 وجدة املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   23 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 166.

733I
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EL MARSA CONSEIL

NAJIDRINOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL

حي القدس ش رع البعت ، 72222، 

العيون املغرب

NAJIDRINOX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي الحي 

الحسني زنقة ت مل زون رقم 13 

العيون - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

41119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.NAJIDRINOX

بعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

اللح م واألملنيوم

إط ر البن ء والصلب.

الحي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الحسني زنقة ت مل زون رقم 13 العيون 

- 72222 العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد نجيب ادري�شي : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : ملغ ري  الحسين  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ادري�شي  نجيب  السيد 

 1 املجموعة  الدهب  واد  ش رع   33

أوزنيقة 72222 العيون املغرب .

السيد الحسين ملغ ري عنوانه)ا) 
حي سكيكيمة رقم 139 الط أق االول 

تم رة 72222 العيون املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ادري�شي  نجيب  السيد 

 1 املجموعة  الدهب  واد  ش رع   33

أوزنيقة 72222 العيون املغرب 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 989/22.

734I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE TOUR EIFFEL
PARFUMES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 ش رع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

 STE TOUR EIFFEL PARFUMES

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مدينة 

25 م رس رقم 69 ألوك D العيون - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

41149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 TOUR EIFFEL PARFUMES SARL

. AU

التج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 
الع ملية  العطور  تج رة   - الع مة 
الص أون  -صن عة  التوزيع  -خدمة 
االستيراد   - الج هزة  املالبس  -تج رة 

والتصدير -النق2 الدولي والوطني ..
مدينة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - العيون   D ألوك   69 25 م رس رقم 

72222 العيون املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيدة لطيفة أوكالدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : أوكالدة  لطيفة  السيدة 

أقيمة 122 درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة لطيفة أوكالدة عنوانه)ا) 
بك دير  أنسرك و   39 رقم   26 ألوك 

82222 بك دير املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لطيفة أوكالدة عنوانه)ا) 
بك دير  أنسرك و   39 رقم   26 ألوك 

82222 بك دير املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1012/2022.
735I

ST2C

FREECONS INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC
FREECONS INDUSTRY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي 12 ش رع 

خ لد أن الوليد ، الط أق 3 رقم 8 - - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

126317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.FREECONS INDUSTRY

بعم ل   •  : غرض الشركة أإيج ز 

البن ء املتنوعة.

12 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

خ لد أن الوليد ، الط أق 3 رقم 8 - - 

92222 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد املهدي الي س : 672 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

 332  : ع دل  السعودى  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  الي س  املهدي  السيد 

الصنوبر  اق مة  الق در7ة  تجزئة 

طنجة   92222  4 رقم  ف  ألوك   2

املغرب.

السيد السعودي ع دل عنوانه)ا) 

31 33 35 و39 زنقة سبتة الشقة 6 

14222 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد   السعودي ع دل عنوانه)ا) 

31 33 35 و39 زنقة سبتة الشقة 6 

14222 القنيطرة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3322.

736I
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LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE NAHIRI TD SOLUTION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 ش رع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

 STE NAHIRI TD SOLUTION

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مدينة 
الوف ق ألوك m رقم 1629 العيون 

72222 - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

41147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 NAHIRI TD SOLUTION SARL

. AU

اعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

االدار7ة  املب نى  وصي نة  انش ءات 

الصب غة  -بشغ ل  والخ صة  الع مة 

والكهرب ء- نج رة الخشب وااللومنيوم 

.التج رة الع مة ...الخ .

مدينة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
العيون   1629 رقم   m الوف ق ألوك 

72222 - 72222 العيون املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : نهيري  محمد  السيد 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد محمد نهيري : 1222 أقيمة 
122 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  نهيري  محمد  السيد 
تجزئة الحمدانية 2 رقم 58 أني مالل 

23222 أني مالل املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نهيري  محمد  السيد 
تجزئة الحمدانية 2 رقم 58 أني مالل 

23222 أني مالل املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1011/2022.

737I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

PEPINIERE MARWANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
PEPINIERE MARWANE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ايت ايكو 
ايت يعزم اكوراي الح جب - 51252 

الح جب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
55945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PEPINIERE MARWANE
غرض الشركة أإيج ز : مشت2.

عنوان املقر االجتم عي : ايت ايكو 
ايت يعزم اكوراي الح جب - 51252 

الح جب املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيد يوسف العسري 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد يوسف العسري عنوانه)ا) 
اق مة دي ر املدينة عم رة 2 الف شقة 
29 ايت والل 52226 مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف العسري عنوانه)ا) 
اق مة دي ر املدينة عم رة 2 الف شقة 
29 ايت والل 52226 مكن س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1425.
738I

FIDUCIAIRE D’HONNEUR

 SOCIETE JOS NATUREL
PRODUCTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو7ت حصص

FIDUCIAIRE D›HONNEUR
 RUE AHMED AMINE V.N 17
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE JOS NATUREL

PRODUCTS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 281 مكرر 
ش رع املسجد الر7 ض - 52222 

مكن س املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.49733
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 ين ير   12 في  املؤرخ 

املص دقة على :
مهدي  محمد  )ة)  السيد  تفو7ت 
من  اجتم عية  حصة   252 ص دقي 
بص2 1.222 حصة لف ئدة السيد )ة) 
أنعي�شى كم ل الغزالي أت ر7خ 12 ين ير 

.2222
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   28 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1212.

739I

اتم نية وداد

 F.KHARROUBI
ALUMINIUM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

اتم نية وداد
 AV 79 79 ش رع محمد الخ مس
 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
 F.KHARROUBI ALUMINIUM

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي الهن ء 
2 رقم 2982 الحي الصن عي حي 

الهن ء 2 رقم 2982 الحي الصن عي 
43222 قلعة السراغنة املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.3539
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 22 م رس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 F.KHARROUBI ALUMINIUM
SARL مبلغ ربسم له  122.222 درهم 
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي الهن ء 2 
الحي الصن عي حي الهن ء   2982 رقم 
 43222 الحي الصن عي   2982 رقم   2
 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة  قلعة 

عدم الشغ2 و املن فسة.
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و حدد مقر التصفية ب حي الهن ء 
2 رقم 2982 الحي الصن عي حي الهن ء 
 43222 الحي الصن عي   2982 رقم   2

قلعة السراغنة املغرب. 
و عين:

و  لقم ن  حسن  السيد)ة) 
 342 رقم  القدس  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  السراغنة  قلعة   43222

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أقلعة السراغنة أت ر7خ 26 

بأر27 2222 تحت رقم 159/2022.
742I

اتم نية وداد

 AL AMANE LOCATION DE
VOITURES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

اتم نية وداد
 AV 79 79 ش رع محمد الخ مس
 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
 AL AMANE LOCATION DE
VOITURES SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي واجهة 

املرس رقم 6 الط أق الث ني الشقة 
رقم 4 واجهة املرس رقم 6 الط أق 
الث ني الشقة رقم 4 43222 قلعة 

السراغنة املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.3713

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2221 تقرر ح2  23 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 AL AMANE LOCATION DE
ربسم له   مبلغ   VOITURES SARL
مقره   وعنوان  درهم   122.222
 6 رقم  املرس  واجهة  اإلجتم عي 

واجهة   4 الث ني الشقة رقم  الط أق 

الشقة  الث ني  الط أق   6 رقم  املرس 
رقم 4 43222 قلعة السراغنة املغرب 

نتيجة ل : عدم الشغ2.

واجهة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الشقة  الث ني  الط أق   6 رقم  املرس 
الط أق   6 واجهة املرس رقم   4 رقم 

قلعة   43222 رقم  الشقة  الث ني 

السراغنة املغرب. 

و عين:

و  الرافعي  فتيحة  السيد)ة) 

 813 البةليس رقم  جن ن  عنوانه)ا) 

املغرب  السراغنة  قلعة   43222

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أقلعة السراغنة أت ر7خ 12 

فبراير 2222 تحت رقم 58/2022.

741I

FLASH ECONOMIE

OUMOUS DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

OUMOUS DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ربسم له  :122222 درهم

مقره  االجتم عي :رقم 7 متجر 1 

تجزئة عوادي 1 أوزنيقة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

6624:

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ أت ر7خ 21 م رس 2222 قرر م  

يلي :

للشركة  االجتم عي  املقر  تحو27 

إلى متجر رقم 2 تجزئة رقم 11 تجزئة 

الح ج الع زي الصخيرات

النظ م  من   4 الفص2  تعدي2 

األس �شي للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   27 أت ر7خ  أتم رة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 732

742I

KAMAR BENOUNA

 EDITA FOOD INDUSTRIES
MOROCCO ش م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
 EDITA FOOD INDUSTRIES
MOROCCO ش م »شركة 

املس همة»
 PR :وعنوان مقره  االجتم عي

318 جم عة سيدي املكي ايكوبرك 
التجزئة رقم 42-43-44 و 45 - 

26122 أرشيد املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.16485

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2221 نونبر   21 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
مع ينة  االدارة  مجلس  محرر  قرر 
استق لة السيد انور أن فر من مه مه 

كمدير ع م 
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
الجنسية  صبح  اي د  السيد  تعيين 
مغربية ح م2 للبط قة الوطنية رقم 

BK122804 كمدير ع م 
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
قرر تحو27 املقر االجتم عي من الحي 
 PR 318 الى  ص لح  اوالد  الصن عي 
جم عة سيدي املكي ايكوبرك التجزئة 

رقم 44-43-42 و 45 أرشيد 
قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
25 نونبر  قرر الجمع الع م املؤرخ في 
املقر  تحو27  على  املص دقة   2221
اوالد  الصن عي  الحي  من  االجتم عي 
سيدي  جم عة   PR 318 الى  ص لح 
42-43- املكي ايكوبرك التجزئة رقم 

44 و 45 أرشيد

قرار رقم 5: الذي ينص على م يلي: 
التج ري  أ لسج2  النش ط  مط أقة 

بسكو7ت  مصنع  »تشغي2  ليصبح 

صن عي أ ستخدام افران دات سير او 

سلسلة 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم: الذي ينص على م يلي: 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أبرشيد  االأتدائية 

2222 تحت رقم 365.

743I

 FICOZI» FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

«ZITOUNA

STE YASMANI AUTO CAR
إعالن متعدد القرارات

 FICOZI« FIDUCIAIRE DE

«COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القنيطرة الط أق السفلي 

رقم 13 املدينة الجديدة مكنـ س ، 

52222، مكن س املغرب

 STE YASMANI AUTO CAR

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: عم رة رقم 

5 متجر 11 مركب موالي إسم عي2 

مكن س - 52222 مكن س املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.42645

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   22 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفو7ت الحصص .

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشك2 الق نوني للشركة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

م يلي: تعيين املسير الجديد للشركة و 

استق لة السيدة البوع مي غزالن من 

مه مه  في الشركة .

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

تعدي2 الق نون األس �شي للشركة .



7613 الجريدة الرسميةعدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222) 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

الذي ينص على   :7 و   6 أند رقم 

البوع مي  السيدة  أ عت   - م يلي: 

 .D711844  : غزالن أط قته  الوطنية 

2522 حصة من مجموع حصصه   ـ 

في الشركة أقيمة 122 درهم للحصة 

أط قته  رقم  ملود  أونهير  للسيد 

الوطنية : XA23318 . - و أ ع السيد 

أط قته  رقم  الرحيم  عبد  البوع مي 

2522 حصة  ـ   .D726732  : الوطنية 

الشركة  في  حصصه  مجموع  من 

للسيد  للحصة  درهم   122 أقيمة 

 : الوطنية  أط قته  رقم  ملود  أونهير 

XA23318 . )تعدي2 الفص2 6 ,7 من 

الق نون األس �شي) .

أند رقم 15 و 18: الذي ينص على 

التسيير يرجع بشك2 منفرد   - م يلي: 

للسيد اخلج ن سعيد ) مسير و ليس 

بشر7ك ) ملدة غير محددة. و اإلمر ء 

يرجع بشك2 مزدوج للسيدان أونهير 

ملود و اخلج ن سعيد ) مسير و ليس 

بشر7ك ) ملدة غير محددة . و استق لة 

السيدة البوع مي غزالن من مه مه  في 

الشركة .تعدي2 الفص2 15 و 18 من 

الق نون األس �شي للشركة.

أند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشك2 الق نوني للشركة من   -

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشر7ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

أند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

- تعدي2 الق نون األس �شي للشركة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1361.

744I

CABINET HAMZAOUI

EL BAZI CHERIFI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

 EL BAZI CHERIFI SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

محمد الس دس مركب الربيع اق مة 

رقم 58 - 92222 طنجة املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.112851

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 ين ير   15 املؤرخ في 

 EL شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ   BAZI CHERIFI SERVICES

وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  

محمد  ش رع  اإلجتم عي  مقره  

رقم  اق مة  الربيع  مركب  الس دس 

58 - 92222 طنجة املغرب نتيجة ل : 

عدم مزاولة اي نش ط مند الت سيس.

ش رع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

محمد الس دس مركب الربيع اق مة 

رقم 58 - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  الب زي  عبدالع لي  السيد)ة) 

الس دس  محمد  ش رع  عنوانه)ا) 

 92222  58 مركب الربيع اق مة رقم 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   16 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2484.

745I

STE SUD EST GESTION SARL

 IRRIGATION AND SOLAR
TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 26 العم رة 99 ش رع موالي 

علي الشر7ف ، 52222، الرشيدية 
املغرب

 IRRIGATION AND SOLAR
TECHNOLOGY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي قصر ايت 
اغف اوالد ش كر اوفوس - 52253 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

2222/15867
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 IRRIGATION AND SOLAR

. TECHNOLOGY
اشغ ل   -  : غرض الشركة أإيج ز 

متنوعة او البن ء
-تركيب وتسو7ق معدات الط قة 

الشمسية 
أيع االالت الفالحية .

عنوان املقر االجتم عي : قصر ايت 
 52253  - اغف اوالد ش كر اوفوس 

الرشيدية املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد حميد رهيش : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد محمد مع دنى : 522 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  رهيش  حميد  السيد 

 52222  164 رقم  أوت ملين  تجزئة 

الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  مع دنى  محمد  السيد 

الذهب  وادى  نجزئة   323 الرقم 

52222 الرشيدية املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مع دنى  محمد  السيد 

الذهب  وادى  نجزئة   323 الرقم 

52222 الرشيدية املغرب

عنوانه)ا)  رهيش  حميد  السيد 

 52222  164 رقم  أوت ملين  تجزئة 

الرشيدية املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم 459/2022.

746I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

PRODIGE VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

214 ش رع إأن سين  ، 22212، الدار 

البير ء املغرب

PRODIGE VOYAGES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 74 ش رع 

الحسن الت ني الط أق األول الرقم 

2 - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124251

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PRODIGE VOYAGES

تسليم   : أإيج ز  الشركة  غرض 

خدمة الحدث.

74 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 

الحسن الت ني الط أق األول الرقم 2 - 

42222 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 Julien, Yvon GARCIA : السيد 

52 حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 Said ERIC BALIR : 50 السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 Julien, Yvon GARCIA السيد 

 N°4 Boulevard عنوانه)ا) 

 Des Belges 69006 Lyon 6E

.Arrondissement France

السيد إر7ك أليغ سعيد عنوانه)ا) 

7 إق مة النزهة ط 1 ش 1 ش رع ط ن 

البير ء  الدار   22222 أركون  ط ن 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 Julien, Yvon GARCIA السيد 

 N°4 Boulevard عنوانه)ا) 

 Des Belges 69006 Lyon 6E

Arrondissement France

السيد إر7ك أليغ سعيد عنوانه)ا) 

7 إق مة النزهة ط 1 ش 1 ش رع ط ن 

البير ء  الدار   22222 أركون  ط ن 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر7ة أمراكش أت ر7خ - تحت رقم 

747I

إئتم ني ت الدر7وش

Société SAMDELECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتم ني ت الدر7وش
ش رع عالل أن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92222، العرائش املغرب

Société SAMDELECT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

النجمة رقم 196 - 92222 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
6767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.Société SAMDELECT
 TRAVAUX : غرض الشركة أإيج ز
 D’ELECTRICITE DOMESTIQUE

.ET INDUSTRIELLE
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
196 - 92222 العرائش  النجمة رقم 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيد اس مة الصمدي 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد اس مة الصمدي عنوانه)ا) 
 92222  196 رقم  النجمة  تجزئة 

العرائش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اس مة الصمدي عنوانه)ا) 

 92222  196 رقم  النجمة  تجزئة 

العرائش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

12 بأر27  االأتدائية أ لعرائش أت ر7خ 

2222 تحت رقم 393.

748I

FIRST HISSABAT

سيارة التعليم الزاكوري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIRST HISSABAT

 N° 2 IMM 186 IBN TACHFINE

 AZLI MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

سي رة التعليم الزاكوري شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي شقة 

أ لط أق االول رقم 199 دوار أن 

رحمون واحة سيدي أراهم مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

122329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

سي رة   : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

التعليم الزاكوري.

سي رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

تعليم السي قة.

شقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
أن  دوار   199 رقم  االول  أ لط أق 
رحمون واحة سيدي أراهم مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
لور7زي  الرحم ن  عبد  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
لور7زي  الرحم ن  عبد  السيد 
واحة  رحمون  أن  دوار  عنوانه)ا) 
مراكش  الو7دان  أراهم  سيدي 

42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
لور7زي  الرحم ن  عبد  السيد 
واحة  رحمون  أن  دوار  عنوانه)ا) 
مراكش  الو7دان  أراهم  سيدي 

42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   31 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 132379.

749I

MA GLOBAL CONSULTING

DELASSUS
شركة املس همة

استمرار نش ط الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاو7ة ش رع عبد املومن و زنقة ف ن 

ز7الند إق مة فريلة، الط أق الرابع، 
22222، الدار البير ء املغرب
DELASSUS »شركة املس همة»

وعنوان مقره  االجتم عي: 9 ش رع 
خ لد اأن الوليد - - الدارالبير ء 

املغرب.
»استمرار نش ط الشركة»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.7217

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤرخ في 24 بأر27 2222 تقرر م  يلي:
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رغم  الشركة  ح2  بعدم  قرار   .1
الخس ئر املسجلة.

الشركة  ربسم ل  تخفيض   .2
أمبلغ يس وي 1 درهم

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822996.

752I

FLASH ECONOMIE

 STEPS GENERAL TRADING
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STEPS GENERAL « شركة
 « TRADING COMPANY SARL

إعالن عن تأسيس
أت ر7خ  اجتم ع  محرر  أمقت�شى 
2222.23.16 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ، ذات املواصف ت 

الت لية: 
 STEPS  « شركة   : التسمية 
 GENERAL TRADING COMPANY

» SARL
د  ا ستير ال ا : املوضوع 
والتصدير، مق ول بعم ل مختلفة بو 

البن ء.
: حي القدس رقم  املقر اإلجتم عي 

343 مجموعة ب تيفلت
في  حدد  الشركة  ربسم ل 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222
حصة من قيمة 122 درهم للواحدة، 
السعيد  السيد  لف ئدة  حصة   322
السيدة  لف ئدة  حصة   722 ن صر، 
السيد  تعيين  تم  كم   بسي ،  أوعم ر 

السعيد ن صر مسيرا للشركة.
السنة امل لية : تبتدئ من 21 ين ير 

إلى 31 دجنبر
من  اأتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي للشركة
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
الربط أ ملحكمة اإلأتدائية أتيفلت، 
تحت رقم 384 أت ر7خ 2222.24.25 ، 

رقم السج2 تج ري 1231.

751I

FLASH ECONOMIE

HJRT TRAVAUX 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

 SOCIETE HJRT TRAVAUX شركة
 « SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر7ك الوحيد أربسم ل 

1.222.222 درهم
املقر اإلجتم عي : حي الدالية رقم 

822 - تيفلت
رقم السج2 التج ري : 487 

ع م  جمع  محرر  أمقت�شى 
تم   2222.23.23 أت ر7خ  استثن ئي 
من  للشركة  االجتم عي  املقر  تغيير 
ب  عم رة   22 رقم   « القديم  املقر 
الط أق األول حي الدالي  تيفلت » نحو 
 822 » حي الدالية رقم  املقر الجديد 

تيفلت،
أكت أة  الق نوني  اإليداع  تم 
الربط أ ملحكمة اإلأتدائية أتيفلت 
، تحت رقم 387 أت ر7خ 2222.24.11. 
752I

MA GLOBAL CONSULTING

LIMOUNA SCI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
MA GLOBAL CONSULTING

زاو7ة ش رع عبد املومن و زنقة ف ن 
ز7الند إق مة فريلة، الط أق الرابع، 

22222، الدار البير ء املغرب
LIMOUNA SCI شركة مدنية 

عق ر7ة 
وعنوان مقره  اإلجتم عي 9، زنقة 

خ لد اأن الوليد عين السبع - 
22.222 الدار البير ء املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 25 م رس 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
«9، زنقة خ لد اأن الوليد عين السبع 
إلى  الدار البير ء املغرب»   22.222 -
أوعبيد،  الرحيم  عبد  ش رع   ،32»
البير ء  الدار   22.222  - الوز7ز 

املغرب».

753I

STE FIDUCAT

PHARMACIE TARGA PLACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

 PHARMACIE TARGA PLACE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 

R.I.P.T 4 نور 4 ت ركة مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PHARMACIE TARGA PLACE

غرض الشركة أإيج ز : صيدلية.

 4 رقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 

R.I.P.T نور 4 ت ركة مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : مر7م  مخت ري  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  مر7م  مخت ري  السيدة 

اق مة أريستيجي  كولف سيتي مدخ2 

عنبر عم رة 61 شقة 42222 مراكش 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مر7م  مخت ري  السيدة 

اق مة أريستيجي  كولف سيتي مدخ2 

عنبر عم رة 61 شقة 42222 مراكش 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134714.

754I

موروكو كومبتونس اك ونت

ETHNIC TRAVEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

موروكو كومبتونس اك ونت

شقة 17 الط أق 4 أرج من رة 2 

مدخ2 ا ش رع عبد الكر7م الخط بي 

، 42222، مراكش املغرب

 ETHNIC TRAVEL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

 ZENITH وعنوان مقره  اإلجتم عي

 BUSINESS CENTER RUE

 MOUSLIM LOT BOUKAR,

 3EME ETAGE APPARTEMENT

 N°14 BAB DOUKALA - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

184391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. ETHNIC TRAVEL SARL AU

-استيراد   : غرض الشركة أإيج ز 

وتصدير الخدم ت

عم2 الشع ر والهو7ة املرئية.

واملشورة  واملس عدة  التنفيذ 

وجميع  والتدر7ب  والخبرة  والدراسة 

املعلوم ت  تكنولوجي   خدم ت 

والخدم ت اللوجستية.

أحث وتطو7ر الحلول اللوجستية 

والتقنية.

الكمبيوتر  أرامج وبجهزة  تسو7ق 

أم  في ذلك بنشطة   ، وبتمتة املك تب 

التج رة اإللكترونية.

تقديم خدم ت متنوعة..

 ZENITH : عنوان املقر االجتم عي

 BUSINESS CENTER RUE

 MOUSLIM LOT BOUKAR, 3EME

 ETAGE APPARTEMENT N°14

مراكش   BAB DOUKALA - 40000

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 HOLIDAYSRIAD الشركة 

 HOLDING OFFSHORE : 100

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 HOLIDAYSRIAD الشركة 

عنوانه)ا)   HOLDING OFFSHORE

 AV PRINCE HERITIER CENTRE

 NREA RDC LOCAL N°13 92222

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

م رسي2  روجر  ستيف ن  السيد 

 bis rue des  1 عنوانه)ا)  روسو 

capucines 78300 أوي�شي فرنس .

عنوانه)ا)  قوقو  ع دل  السيد 

املدينة  مك ن   12 الجوهرة  اإلق مة 

إتج 4 شقة 2 . 92222 طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   27 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134621.

755I

ائتم نية الراحة

 UNIVER DE

 CONSTRUCTION

MODERNES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تفو7ت حصص

ائتم نية الراحة

48 ش رع محمد الخ مس تجزئة 

الص في أرشيد أرشيد، 26122، 

MAROC أرشيد

 UNIVER DE CONSTRUCTION

MODERNES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الحسن الث ني مزرعة ولد عي�شى 

أرشيد 26122 أرشيد املغرب.

تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.4787

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تمت   2219 يونيو   11 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفو7ت السيد )ة) سميرة الحر7زي 

522 حصة اجتم عية من بص2 522 

ا  محمد  )ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

لحر7زي أت ر7خ 11 يونيو 2219.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

غشت   28 أت ر7خ  أبرشيد  االأتدائية 

2219 تحت رقم 628.

756I

TH CONSULTING

GOLDEN GATES KEYS- GGK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 GOLDEN GATES KEYS- GGK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 324 ش رع 
اأراهيم الروداني اق مة الشف ء 

الط أق 5 الشقة رقم 12 مع ر7ف - 
22392 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
539631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.GOLDEN GATES KEYS- GGK
تج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 
لجميع  الجملة  وشبه  الجملة 
ع م  بشك2  التج رة  ؛  املنتج ت 

والوس طة.
 324  : االجتم عي  املقر  عنوان 
ش رع اأراهيم الروداني اق مة الشف ء 
 - مع ر7ف   12 الشقة رقم   5 الط أق 

22392 الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة لبنى مغينية : 252 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
علوي  أوزكراوي  املهدي  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   752  :

للحصة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  مغينية  لبنى  السيدة 
13 زاو7ة زنقة الفوازي و بميوط شقة 
الدار   22523 املستشفي ت  حي   11

البير ء املغرب.
علوي  أوزكراوي  املهدي  السيد 
 1 اق مة زهرة ليس م س  عنوانه)ا) 
 22522 معروف  سيدي   17 شقة 

الدار البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لبنى مغينية عنوانه)ا) 13 
11 حي  زاو7ة الفوازي و بميوط شقة 
البير ء  الدار   22523 املستشفي ت 

املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822792.

757I

KAMAR BENOUNA

 HELIATEC AFRICA MAROC
ش م م

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
HELIATEC AFRICA MAROC ش م 
م »شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: ملتقى 
ش رع عبد املومن و زنقة تر7بولي 
اق مة سنتر أرك اق مة A الط أق 
8 الرقم 57 - 22652 املحمدية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.17213

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 فبراير   15 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
الشركة  قررت  عرفي  عقد  أموجب 
«HELIATEC EXPORT» ش م م دات 
حصة اي   9.222 مس هم وحيد أيع 
الى  تمتلك  الدي  الحصص  مجموع 

» HELIATEC HOLDING« الشركة
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على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املؤرخ  عرفي  عقد  أموجب  م يلي: 
السيد  قرر   2222 فبراير   15 في 
حصة الى   999 كبري ل ألدصري أيع 
»HELIATEC HOLDING»و  الشركة 
 HELIATEC« الشركة  الى  حصة   1
INGENIERIE »اي مجموع الحصص 

الدي يمتلك في الشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
فبراير   21 في  املؤرخ  الع م  الجمع 
قرر املص دقة و املوافقة على   2222
مع  اجتم عية  حصة   12.222 أيع 

تغيير البند الس بع من القوانين 
قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
ارفي  ليوني2  السيد  كمسيير  تعيين 
املزداد  فرنسية  الجنسية  روفيرست 
رقم  السفر  جواز   1975 ين ير   26

15CY74334
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

راسم ل
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ ملحمدية أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم 723.
758I

FIDUCIAIRE D’HONNEUR

 SOCIETE MAHA
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE D›HONNEUR
 RUE AHMED AMINE V.N 17
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE MAHA

MULTISERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

اإلسم عيلية 2 عم رة 2 متجر رقم 
1 ش رع إأن سين  - 52222 مكن س 

املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.47321

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تحو27   2222 ين ير   13 املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 2 عم رة   2 اإلسم عيلية  »تجزئة 
متجر رقم 1 ش رع إأن سين  - 52222 
إأن  ش رع   56« إلى  مكن س املغرب» 
 5 رقم  شقة  حكيم  إق مة  خلدون 
مكن س   52222  - الت ني  الط أق 

املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   28 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1367.
759I

ST2C

MIM PACKAGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC
MIM PACKAGING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 12 ش رع 
خ لد أن الوليد ، الط أق 3 رقم 8 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
126319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MIM  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.PACKAGING

تصنيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 
بنواع  لجميع  االغلفة  و  العبوات 
نوع:  بي  من  والبر ئع  املنتج ت 
بو  كرتون  بو  أالستيكية  بو  معدنية 

غيره .
12 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
 -  8 3 رقم  الط أق   ، خ لد أن الوليد 

92222 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : الي س  املهدي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  الي س  املهدي  السيد 
الصنوبر  اق مة  الق در7ة  تجزئة 
طنجة   92222  4 رقم  ف  ألوك   2

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الي س  املهدي  السيد 
 2 الصنوبر  اق مة  الق در7ة  تجزئة 
ألوك ف رقم 4 92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3324.
762I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

RiMaZ&SaB Company
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
RiMaZ&SaB Company شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

العركوب رقم 7724-21 - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

21159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.RiMaZ&SaB Company

تربية   -  : أإيج ز  الشركة  غرض 

واستغالل االستزراع البحري وتربية 

املح ر وتربية الرخو7 ت وتربية األحي ء 

امل ئية واستزراع األعش ب البحر7ة.

وتربية   ، امل ئية  األحي ء  تربية 

األسم ك ، وتربية املح ر7 ت ، وتربية 

الحيوان ت  وتربية   ، امل ئية  األحي ء 

 ، البحر7ة  واألعش ب   ، الصغيرة 

واإلنت ج ، واملع لجة والتسو7ق ؛.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 73222  -  21-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

عبد  أن  سن ء  ف طمة  السيدة 

 122 أقيمة  حصة   522  : الخ لق 

درهم للحصة .

 522  : زنيبر  م ر7ة  غيثة  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عبد  أن  سن ء  ف طمة  السيدة 
ت ون  كر7ن  ك زا  عنوانه)ا)  الخ لق 

أوسكورة  املدينة الخرراء   41 فيال 

22222 الدار البير ء املغرب.

السيدة غيثة م ر7ة زنيبر عنوانه)ا) 

 51222 هللا  حرز  ايت  زنيبر  ضيعة 

الح جب املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عبد  أن  سن ء  ف طمة  السيدة 
ت ون  كر7ن  ك زا  عنوانه)ا)  الخ لق 
أوسكورة  املدينة الخرراء   41 فيال 

22222 الدار البير ء املغرب
السيدة غيثة م ر7ة زنيبر عنوانه)ا) 
 51222 هللا  حرز  ايت  زنيبر  ضيعة 

الح جب املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 29 أت ر7خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

م رس 2222 تحت رقم 558/2022.
761I

FIDUCIAIRE D’HONNEUR

BON DEBUT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE D›HONNEUR
 RUE AHMED AMINE V.N 17
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
BON DEBUT TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي مربب 
رقم 78 الحي العسكري الجنوبي 
البس تين - 52222 مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

55939
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BON  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.DEBUT TRAVAUX
: مق ول في  غرض الشركة أإيج ز 
األشغ ل املختلفةـ مق ول في التنظيف 

ـمق ول في بعم ل الحدائق.
عنوان املقر االجتم عي : مربب رقم 
78 الحي العسكري الجنوبي البس تين 

- 52222 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 222  : ميلودي  هللا  عبد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الحكيم ميلودي : 222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 222  : ميلودي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الصمد ميلودي : 222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبد املجيد ميلودي : 222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا ميلودي عنوانه)ا) 

 78 رقم  الجنوبي  العسكري  الحي 

البس تين 52222 مكن س املغرب.

ميلودي  الحكيم  عبد  السيد 

رقم   7 ألوك  ع دل  حي  عنوانه)ا) 

البير ء  الدار   22222  248/1

املغرب.

عنوانه)ا)  ميلودي  محمد  السيد 

 78 رقم  الجنوبي  العسكري  الحي 

البس تين 52222 مكن س املغرب.

ميلودي  الصمد  عبد  السيد 

الجنوبي  العسكري  الحي  عنوانه)ا) 

مكن س   52222 البس تين   78 رقم 

املغرب.

ميلودي  املجيد  عبد  السيد 

الجنوبي  العسكري  الحي  عنوانه)ا) 

مكن س   52222 البس تين   78 رقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

ميلودي  الحكيم  عبد  السيد 

رقم   7 ألوك  ع دل  حي  عنوانه)ا) 

248/1 22222 الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1428.

762I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كروستيل بان

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

قف2 التصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

كروستي2 أ ن شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : الزنقة 32 

الرقم 42 تجزئة واد ف س - 32222 

ف س املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.42773

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر ح2   2222 17 م رس  املؤرخ في 

كروستي2 أ ن شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  

الرقم   32 الزنقة  اإلجتم عي  مقره  

ف س   32222  - تجزئة واد ف س   42

املغرب نتيجة للقف2 النه ئي للشركة.

و عين:

و  الزومى  كم ل  السيد)ة) 

فرنس    32222 فرنس   عنوانه)ا) 

فرنس  كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

أت ر7خ 17 م رس 2222 وفي الزنقة 32 

 32222  - تجزئة واد ف س   42 الرقم 

ف س املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1807/2022.

763I

CONCILIUM EXPERTISE

 EL ATAE DE

 KINESITHERAPIE ET

PHYSIOTHERAPIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�شى اأن نصير، الط أق 

الخ مس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 

البير ء ، 22262، الدار البير ء 

املغرب

 EL ATAE DE KINESITHERAPIE

ET PHYSIOTHERAPIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي دواراوالد 

أوعبيد س قية بوالد الطيب - 

32222 ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

72249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 بكتوبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 ATAE DE KINESITHERAPIE ET

.PHYSIOTHERAPIE

اخص ئي   : غرض الشركة أإيج ز 

العالج الطبيعي.

: دواراوالد  عنوان املقر االجتم عي 

أوعبيد س قية بوالد الطيب - 32222 

ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

االندل�شي  امين  محمد  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   522  :

للحصة.
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 522  : الور7 كلي  احمد  السيد 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

االندل�شي  امين  محمد  السيد 
س قية  أوعبيد  دواراوالد  عنوانه)ا) 
ف س   32222 ف س  الطيب  بوالد 

املغرب.
السيد احمد الور7 كلي عنوانه)ا) 
دواراوالد أوعبيد س قية بوالد الطيب 

ف س 32222 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
االندل�شي  امين  محمد  السيد 
س قية  أوعبيد  دواراوالد  عنوانه)ا) 
ف س   32222 ف س  الطيب  بوالد 

املغرب
السيد احمد الور7 كلي عنوانه)ا) 
دواراوالد أوعبيد س قية بوالد الطيب 

ف س 32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   28 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1576.

764I

CSN MAROC

 CENTRE DE CONTRÔLE«
 TECHNIQUE TICHKA

‹›CCTT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

 CENTRE DE CONTRÔLE»
 TECHNIQUE TICHKA ‹›CCTT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي طر7ق 
ورزازات ك م 9 جم عة الو7دان 
شو7طر - 42223 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 CENTRE DE CONTRÔLE»

. TECHNIQUE TICHKA ’’CCTT

الفحص   : غرض الشركة أإيج ز 

التقني للسي رات.

طر7ق   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الو7دان  جم عة   9 م  ك  ورزازات 

شو7طر - 42223 مراكش املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : الركراكي  الحق  عبد  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الركراكي  الحق  عبد  السيد 

عبد  موالي  االمير  ش رع  عنوانه)ا) 

هللا اق مة السالم الشقة 37 42222 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الركراكي  الحق  عبد  السيد 

عبد  موالي  االمير  ش رع  عنوانه)ا) 

هللا اق مة السالم الشقة 37 42222 

مراكش املغرب 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   14 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134818 .

765I

FIDUBAC SARL

 TIMAKYASSIN IMPORT

EXPORT-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

FIDUBAC SARL

162مكرر ش رع يوسف اأن ت شفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الن ضور

62000، nador maroc

 TIMAKYASSIN IMPORT

EXPORT-SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي اوالد 

لحريش رقم 12 الن ظور - 62222 

الن ظور املغرب.

تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.15297

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 م رس   32 في  املؤرخ 

املص دقة على :

نوال حجلوت  )ة)  تفو7ت السيد 

 52 بص2  من  اجتم عية  حصة   25

حصة لف ئدة السيد )ة) عبد الحكيم 

دوعالل أت ر7خ 32 م رس 2222.

يمينة الحر�شي  )ة)  تفو7ت السيد 

بص2  من  اجتم عية  حصة   25

سمير  )ة)  السيد  لف ئدة  حصة   52

حجلوت أت ر7خ 32 م رس 2222.

يمينة الحر�شي  )ة)  تفو7ت السيد 

 52 بص2  من  اجتم عية  حصة   25

سميرة  )ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

حجلوت أت ر7خ 32 م رس 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 567.

766I

FLASH ECONOMIE

UNICINQ HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNICINQ HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة، 

ربسم له  12.222 درهم
املقر الرئيس: مركز ر7 ض التج ري، 
عم رة S2، الجن ح الجنوبي، ش رع 

الر7 ض – الرب ط
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
محرر  عرفي  عقد  أموجب  بوال: 
أ لرب ط أت ر7خ 13 بكتوبر 2221، ق م 

ك2 من:
 Amar  – دورون  عم ر  السيد   ·
DORON، امل لك مل  قدره 34 حصة

 Aziz  – الركراكي  عز7ز  السيد   ·
 11 قدره  مل   امل لك   ،REGRAGUI

حصة
 ،Société LARE  – الر  شركة   ·

امل لكة مل  قدره 33 حصة
 Société  – بوزالك  شركة   ·
OUZLAK، امل لكة مل  قدره 11 حصة

 Société INERFACE شركة   ·
CONSEIL EN INVESTISSEMENT

امل لكة مل  قدره 11 حصة
املجموع 122 حصة

لشركة  األس �شي  النظ م  أوضع 
محدودة خص ئصه   مسؤولية  ذات 

كم  يلي:
 UNICINQ HOLDING :التسمية
ر7 ض  مركز  الرئيس:  املقر 
الجن ح   ،S2 عم رة  التج ري، 

الجنوبي، ش رع الر7 ض – الرب ط.
الشركة  تهدف  الشركة:  هدف 

داخ2 املغرب وفي الخ رج إلى م  يلي:
o املش ركة املب شرة وغير املب شرة 
سيتم  التي  الشرك ت  جميع  في 
تأسيسه  وذلك عن طر7ق اإلكتت ب 
من  املوجودة  تلك  بو  امل ل  ربس  في 
قب2 عن طر7ق الرفع من ربس امل ل 
بو عبر إع دة شراء سندات بو حقوق 
في الشركة وذلك في جميع الشرك ت 
املدنية بو التج ر7ة أصفة شر7ك بو 
مس هم سواء كمو�شى بو مو�شى له؛ 
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في  بشك له   أجميع  املس همة   o

جميع العملي ت بو الصفق ت كيفم  

ك ن هدفه ؛

o شراء وبيع وتب دل جميع القي م 

املنقولة وحقوق الشركة بو حصص 

الف ئدة؛

o تسيير وتدأير املس هم ت وجميع 

بو  واملق والت  والصفق ت  العملي ت 

املنقوالت  في  املتخصصة  الشرك ت 

امل لية  الشؤون  في  بو  العق رات  بو 

والصن عية بو التج ر7ة؛

الخدم ت  جميع  إنج ز   o

املح سبية  الخدم ت  منه   وخ صة 

املح سبي  أ لتدقيق  املتعلقة  وتلك 

والتنظيم  والتدأير  التسيير  ومراقبة 

والتطو7ر والشؤون امل لية والتج ر7ة 

واملعلوم تية وتدأير املوارد البشر7ة؛

o استغالل وتفو7ت ومنح اإلمتي ز 

امللكي ت  ك فة  أ ستغالل  الخ ص 

الصن عية والفكر7ة؛

العملي ت  جميع  وعموم ،   o

بو  العق رات  بو  أ ملنقوالت  املتعلقة 

بو  والتج ر7ة  الصن عية  الشؤون 

بشك2  ترتبط  بن  يمكن  التي  امل لية 

الشركة  بهدف  بو غير مب شر  مب شر 

بعاله بو التي من شأنه  تطو7ر وتنمية 

الشركة.

ت ر7خ  من  اأتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس.
ربسم ل الشركة:

مبلغ  في  الشركة  ربسم ل  يحدد 

122 حصة  درهم موزع إلى   12.222

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

التسيير:

الركراكي  عز7ز  السيد  تعيين  تم 

غير  ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محددة.

السنة امل لية للشركة:

في  للشركة  امل لية  السنة  تبتدئ 

ف تح ين ير وتنتهي في متم دجنبر. 

االحتي طي  إلى   5% األرب ح: 

الب قي  الرصيد  و7خصص  الق نوني، 

حسب قرار الشرك ء.

تم تقييد الشركة أ لسج2  ث ني : 

التج ري أ لرب ط تحت عدد 159365 

أت ر7خ 11/04/2022 كم  تم اإليداع 

عدد  تحت   11/04/2022 أت ر7خ 

.123691
للخالصة والتذكير

املسير

767I

FLASH ECONOMIE

MP DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MP DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  اإلجتم عي: ش رع عبد الكر7م 

الخط بي-زنقة حسن مب رك اق مة 

الخط أية عم رة ب الط أق 1 رقم 

3 - مراكش
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

تسمية الشركة :

 :MP DEVELOPPEMENT

غرض الشركة أإيج ز : فندق ,مطعم 

,منتجع صحي

عنوان املقر االجتم عي : ش رع عبد 

مب رك  الخط بي-زنقة حسن  الكر7م 

 1 اق مة الخط أية عم رة ب الط أق 
رقم 3 - مراكش

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 12.222 الشركة:  ربسم ل  :مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي

 52  : أوارك ن  املصطفى  السيد 

حصة

 LUCAS MAGOAROU السيد 

Patrick  52 حصة 

املجموع 122 حصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة

السيد املصطفى أوارك ن 

 LUCAS MAGOAROU Patrick

السيد

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   28 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3929

768I

karama conseil

STE BELLECIMA FLOWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اس مة 

اأن ز7د ش رع الجيش امللكي ف س 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اس مة 

اأن ز7د ش رع الجيش امللكي ف س، 

32222، ف س املغرب

STE BELLECIMA FLOWER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي : الط أق 

االول رقم 15 زنقة الي سمين الحي 

 FES الصن عي سيدي أراهيم ف س

32222 ف س املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.59663

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر   2222 م رس   28 في  املؤرخ 

 STE BELLECIMA FLOWER ح2 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   22.222 ربسم له  

مقره  اإلجتم عي الط أق االول رقم 

الصن عي  الحي  الي سمين  زنقة   15

 FES 32222 ف س  أراهيم  سيدي 

اللركوض  نتيجة  املغرب  ف س 

التج ري +ازمة كورون .

و عين:

و  مخمد  عمراني  السيد)ة) 

عنوانه)ا) ف س 32222 ف س املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
وفي الط أق   2222 م رس   28 أت ر7خ 
الحي  الي سمين  زنقة   15 رقم  االول 
 - ف س  أراهيم  سيدي  الصن عي 

32222 ف س املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1680/2022.
769I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

ZIATEN CAR SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
ZIATEN CAR SARL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي حومة 
البرانس توسعة 1 ٲ تجزئة 2926 
الط أق االولى ش رع خليج عدن 
طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
126227

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. ZIATEN CAR SARL
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كراء   : أإيج ز  الشركة  غرض 
السي رات أدون س ئق .

حومة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 2926 تجزئة  ٲ   1 توسعة  البرانس 
عدن  خليج  ش رع  االولى  الط أق 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : انوار  روح ند  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  انوار  روح ند  السيد 
الز7 تن حومة الدغوغية طنجة  حي 

92222 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  انوار  روح ند  السيد 
الز7 تن حومة الدغوغية طنجة  حي 

92222 طنجة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   31 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252492.
772I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

MELILIA PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc

MELILIA PECHE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 24 - 92222 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
6749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MELILIA PECHE

ت جر   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مركب  ص حب   - أ لجملة  السمك 

صيد .

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 92222  -  24 رقم  الجديد  املغرب 

العرائش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : بنزروق  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  بنزروق  محمد  السيد 

 24 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92222 العرائش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنزروق  محمد  السيد 

 24 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92222 العرائش املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لعرائش أت ر7خ 29 م رس 

2222 تحت رقم 224.

771I

امغ ر عبد الغ فور

IOSSEFY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

قف2 التصفية

امغ ر عبد الغ فور

ش رع الجيش امللكي اق مة النور رقم 

1 الط أق االول تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

IOSSEFY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي : ش رع 

بش ر اأن أدر رقم 12 تطوان - 

93222 تطوان املغرب.

قف2 التصفية

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

.27611

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر ح2   2222 12 م رس  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   IOSSEFY

محدودة ذات الشر7ك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  

اأن  بش ر  ش رع  اإلجتم عي  مقره  

93222 تطوان   - 12 تطوان  أدر رقم 

املغرب نتيجة اللخس رة.

و عين:

و  امجوط  يوسف  السيد)ة) 

عنوانه)ا) ش رع ه رون الرشيد تجزئة 

 93222 تطوان   12 رقم  أنكيران 

تطوان املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

ش رع  وفي   2222 م رس   12 أت ر7خ 

بش ر اأن أدر رقم 12 تطوان - 93222 

تطوان املغرب.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   32 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 935.

772I

STE BIKAF INDUSTRI

ZEMMOU TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تقليص هدف الشركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

ZEMMOU TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  االجتم عي قصر 
ت كرومت الر7ص ني - 52452 

الر7ص ني املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
15323

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2222 تم حذف  28 م رس  املؤرخ في 
األنشطة الت لية من نش ط الشركة 

الح لي :
التج رة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم 187/2022.

773I

الحموتي كر7م مح سب

 ECONOCASH TECH
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

الحموتي كر7م مح سب
ش رع الخرطوم رقم 51 الن ظور ، 

62222، الن ظور املغرب
 ECONOCASH TECH

SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
العمران رقم 2395 سلوان - 62222 

الن ظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
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رقم التقييد في السج2 التج ري : 

23913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

 ECONOCASH TECH  :

.SOLUTIONS

أيع   : أإيج ز  الشركة  غرض 

األجهزة املنزلية.

أيع األجهزة املعلوم تية

بنواع  جميع  تصدير  و  استيراد 

األجهزة املنزلية و املعلوم تية..

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

العمران رقم 2395 سلوان - 62222 

الن ظور املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : محمد  زاهري  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  محمد  زاهري  السيد 

أروكس2   1222 أاليس  ش رع   166

ألجيك .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  زاهري  السيد 

أروكس2   1222 أاليس  ش رع   166

ألجيك 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   12 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 582.

774I

zagora consulting sarl

SOMOH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119 ش رع محمد الخ مس ، 

47922، زاكورة املغرب
SOMOH TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

العرومي ت ترن تة - 47922 زاكورة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
3823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SOMOH TRAVAUX
األشغ ل   : غرض الشركة أإيج ز 

الع مة او البن ء.
دوار   : االجتم عي  املقر  عنوان 
زاكورة   47922  - ترن تة  العرومي ت 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : محم د  حزك ين  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد حزك ين محم د عنوانه)ا) 

حي التمور 47922 زاكورة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حزك ين محم د عنوانه)ا) 
حي التمور 47922 زاكورة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م رس   15 أت ر7خ  أزاكورة  االأتدائية 

2222 تحت رقم 65.

775I

universal gestion

MALFABER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اق مة اأن عطية الط أق الث ني رقم 
7 جليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب
MALFABER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي ز7نيث 
أيزنيس سونتير زنقة مسلم تجزئة 
أوك ر الط أق 3 شقة رقم 14 أ ب 
دك لة مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
124471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MALFABER
إستغالل   : غرض الشركة أإيج ز 

دور الري فة/تقديم الخدم ت .
ز7نيث   : االجتم عي  املقر  عنوان 
تجزئة  مسلم  زنقة  سونتير  أيزنيس 
أ ب   14 رقم  شقة   3 الط أق  أوك ر 
مراكش   42222  - مراكش  دك لة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 ROUX BEATRICE : السيدة 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 ROUX BEATRICE السيدة 
عنوانه)ا) ز7نيث أيزنيس سونتير زنقة 
شقة   3 الط أق  أوك ر  تجزئة  مسلم 
 42222 أ ب دك لة مراكش   14 رقم 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ROUX BEATRICE السيدة 
عنوانه)ا) ز7نيث أيزنيس سونتير زنقة 
شقة   3 الط أق  أوك ر  تجزئة  مسلم 
 42222 أ ب دك لة مراكش   14 رقم 

مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   11 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134681.
776I

CABINET BAHMAD

GC MARRAKECH
إعالن متعدد القرارات

CABINET BAHMAD
إق مة مراكش أالزا عم رة د 1 شقة 
ب 21 الط أق الث ني جليز مراكش 
إق مة مراكش أالزا عم رة د 1 شقة 
ب 21 الط أق الث ني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
GC MARRAKECH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  االجتم عي: ل21/
ل23 م ش رع – الحي الشتوي - 

42222 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.119423

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 ين ير   12 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
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على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

عز7ز  السيد  استق لة  قبول  م يلي: 

أوطيبي من مه مه كمسير للشركة

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

سوني  نبي2  السيد  تعيين  م يلي: 

سليطين مسيرا جديدا للشركة ملدة 

املزداد  ثالث سنوات ق ألة للتجديد. 

ف س  أمدينة   02/01/1974 أت ر7خ 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  والح م2 

غ ية  إلى  الص لحة   E472332

ذو الجنسية املغربية   24/05/2027

تجزئة  امرشيش  م  ح  في  والس كن 

الحمراء رقم 227 مراكش.

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

ينص  الذي   :13 و   12 رقم  أند 

12 و13 من  على م يلي: تعدي2 املواد 

النظ م األس �شي للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134698.

777I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

 NORTH AFRICA

ACCOUNTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN

 ALACHAARI 5EME ETAGE BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

 NORTH AFRICA ACCOUNTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 2 زنقة 

بأو حسن األشعري الط أق الرابع 

ش رع انف  - 22272 الدار البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.NORTH AFRICA ACCOUNTING

مح سب   : غرض الشركة أإيج ز 

معتمد.
 2 رقم   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الط أق  األشعري  حسن  بأو  زنقة 

الدار   22272  - انف   ش رع  الرابع 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   1.222  : السيد زبير رشيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
رقم  عنوانه)ا)  رشيد  زبير  السيد 

ط أق   8 تجزئة منررون  شقة   826

 22472 ش رع القدس عين الشق   4

الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  عنوانه)ا)  رشيد  زبير  السيد 

ط أق   8 تجزئة منررون  شقة   826

 22472 ش رع القدس عين الشق   4

الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822297.

778I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

SOCIETE IMMOBILIERE L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN
 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
SOCIETE IMMOBILIERE L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 38 

ش رع عبد الكر7م الخط بي - 22222 
الدار البير ء املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.249245
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2222 م رس   32 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفو7ت السيد )ة) الحسين علوش 
 17 بص2  من  اجتم عية  حصة   8
)ة) خديجة أن  حصة لف ئدة السيد 

ايدار أت ر7خ 32 م رس 2222.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821257.
779I

ISDM CONSULTING

STE S D I Z
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
STE S D I Z شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

االم2 22 رقم 41 العيون - 72222 
العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

41165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE S  : أمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. D I Z

نق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

االمتعة .

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 72222  - العيون   41 رقم   22 االم2 

العيون املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : السيد املخت ر الرور7بي 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املخت ر الرور7بي عنوانه)ا) 

رقم  اللقدس  زنقة  الحج ج  درب 

 46322 اليوسفيية  الشم عية   33

اليوسفيية املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املخت ر الرور7بي عنوانه)ا) 

رقم  اللقدس  زنقة  الحج ج  درب 

 46322 اليوسفيية  الشم عية   33

اليوسفيية املغرب 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   14 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1022/2022.

782I
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موروكو كومبتونس اك ونت

A2A TOURS S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موروكو كومبتونس اك ونت
شقة 17 الط أق 4 أرج من رة 2 

مدخ2 ا ش رع عبد الكر7م الخط بي 
، 42222، مراكش املغرب

A2A TOURS S.A.R.L شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 18 
في سوق خميس مسك ال أمح فظة 
الصو7رة - 44222 الصو7رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

6121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A2A  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. TOURS S.A.R.L
غرض الشركة أإيج ز : -استئج ر 
مث2  التر ريس  لجميع  مركب ت 
بو بي نوع آخر من   Buggy و   Quad

املركب ت املم ثلة
وركوب  التنزه  خدم ت  عرض 

الجم ل وركوب الخي2.
أك فة  التنزه  خدم ت  تقديم 
بنواعه  في الجب ل والصحراء والبحر 

في ك2 مك ن على التراب املغربي.
األحداث والتواص2 ...

تنظيم  بشأن  املشورة  تقديم 
وإنت ج األحداث.

 18 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 
أمح فظة  مسك ال  خميس  سوق  في 

الصو7رة - 44222 الصو7رة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 L-LOPA CLUSTER الشركة 

HOLDING SARL AU : 499 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد أ ف2 جورفيتش : 1 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 L-LOPA CLUSTER الشركة 

 1er (عنوانه)ا HOLDING SARL AU

 Etage N°24 BIS RUE MOULAY

ISMAIL 44222 الصو7رة املغرب.

جورفيتش  أ ف2  السيد 

 HINDENBURGDAMM عنوانه)ا) 

 59, BERLIN 12203 BERLIN

.Germany

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أ ف2 جورفيتش عنوانه)ا) 

أرلين   12223  59 هندنبورغدام 

بمل ني 

أوبوف  جر7جوري  السيد 

 44222 بغداد  ش رع   32 عنوانه)ا) 

الصو7رة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

14 بأر27  االأتدائية أ لصو7رة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 125.

781I

ائتم نية الراحة

 univer de construction
moderne

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائتم نية الراحة

48 ش رع محمد الخ مس تجزئة 

الص في أرشيد أرشيد، 26122، 

MAROC أرشيد

 univer de construction moderne

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الحسن الث ني مزرعة ولد عي�شى - 

26122 أرشيد املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.4787

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تم تعيين   2219 يونيو   11 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الحر7زي محمد كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

غشت   28 أت ر7خ  أبرشيد  االأتدائية 

2219 تحت رقم 2859.

782I

FLASH ECONOMIE

 TOURNAGE INDUSTRIEL

DU SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

 TOURNAGE INDUSTRIEL DU

SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

ربسم له  :122222 درهم

مقره  االجتم عي :دوار ايت أ ه  

جم عة جم عة الدراركة -اك دير

رقم التقييد في السج2 

التج ري:45969

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ أت ر7خ 14 م رس 2222 قرر م  

يلي :

للشركة  االجتم عي  املقر  تحو27 

السالم  حي   972 زنقة   49 رقم  من 

جم عة  أ ه   ايت  دوار  إلى  اك دير 

الدراركة -اك دير

النظ م  من   4 الفص2  تعدي2 

األس �شي للشركة

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   25 أت ر7خ  أأك دير  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 129218.

783I

ATENORD IMMOBILIER

ATENORD IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ATENORD IMMOBILIER

 DRISSIA RUE GHAZWAT AL

 KHANDAK N° 2 / 2EME ETAGE

 TANGER ، 90000، TANGER

املغرب

 ATENORD «بتينورد العق ر7ة

IMMOBILIERE» شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  االجتم عي اإلدريسية 

، غزوة الخندق ، الط أق الث ني، 

طنجة - 92222 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  االقتر ء 

 ATENORD العق ر7ة  بتينورد 

.IMMOBILIERE

شركة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

عق ر7ة.

عنوان املقر االجتم عي : اإلدريسية 

الث ني،  الط أق   ، الخندق  غزوة   ،

اململكة  طنجة   92222  - طنجة 

املغربية.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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 1.222  : أوستى  زكر7 ء  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  أوستى  زكر7 ء  السيد 

كوبنه جن   - دانيم رك  كوبنه جن، 

دانيم رك.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أوستى  زكر7 ء  السيد 

كوبنه جن   - دانيم رك  كوبنه جن، 

دانيم رك

784I

soubaiconsulting السب عى كونسيلتين

DELICE EL FTOUH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

السب عى كونسيلتين 

soubaiconsulting

ش رع محمد الخ مس 125 عم رة 

اس ن  الط أق االول رقم 1 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب

DELICE EL FTOUH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الحر7ري رقم 2 - 92222 طنجة 

املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.23147

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 32 م رس  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ ربسم له    DELICE EL FTOUH

مقره   وعنوان  درهم   122.222

 -  2 رقم  الحر7ري  ش رع  اإلجتم عي 

92222 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

النش ط التج ري وتراكم العجز.

ش رع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طنجة   92222  -  2 رقم  الحر7ري 

املغرب. 

و عين:
الفتوح  مجدة   السيد)ة) 
 2 رقم  الحر7ري  ش رع  عنوانه)ا)  و 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 
ش رع   : أ لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

الحر7ري رقم 2 طنجة
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 3296.

785I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BAYAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
BAYAGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 

الرب ط حي املط ر - 73222 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
12573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2217 يونيو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BAYAGRI

بعالف   : أإيج ز  الشركة  غرض 

وتسو7ق  تصنيع  تخز7ن؛  امل شية؛ 

األغن م  للدواجن  املركبة  األعالف 

وامل شية.
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

الداخلة   73222  - الرب ط حي املط ر 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : �شي  أن  الحسن  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسن أن �شي عنوانه)ا) 

حي موالي رشيد عم رة أن �شي عم رة 

73222 الداخلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن أن �شي عنوانه)ا) 

حي موالي رشيد عم رة أن �شي عم رة 

73222 الداخلة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 أت ر7خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

يونيو 2217 تحت رقم 510/2017.

786I

SAMIR FIDUCIAIRE

 GOUVERNANCE TRAV
SARL

إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 GOUVERNANCE TRAV SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: رقم 92، 
زنقة 2، حي الوحدة 1، مكن س - 

52222 مكن س املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

32383

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   23 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

الذي ينص على  قرار رقم واحد: 

اجتم عية  حصة   35 تفو7ت  م يلي: 

ص لح،  أو7حي وي  السيد  أحوزة 

دال  رقم  الوطنية  للبط قة  الح م2 
أو7حي وي  يونس  للسيد   722667

دال  رقم  الوطنية  للبط قة  الح م2 

728957

ينص  الذي  اثن ن:  رقم  قرار 

الق نوني  الشك2  تحو27  م يلي:  على 

محدودة  شركة  من  للشركة 

محدودة  شركة  الى  املسؤولية 

املسؤولية بشر7ك وحيد 

على  ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 
م يلي: قبول استق لة السيد يحي وي 

وتعيين   . عبد هللا من تسيير الشركة 

الح ملة  عن نوش  يسرى  السيدة 

لبط قة التعر7ف الوطنية رقم ص د 

نون 6874 مسيرة غير شر7كة للشركة 

ملدة غير محدودة، ووفق  لهدا القرار 
الشركة ملزمة أتوقيع السيدة يسرى 

عن نوس فقط.

ينص  الذي  بربعة:  رقم  قرار 
الق نون  صي غة  اع دة  م يلي:  على 

االس �شي للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 1 : الذي ينص على م يلي: 

شركة  للشركة  الق نوني  الشك2 

محدودة املسؤولية بشر7ك وحيد

أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

س هم  للشركة  الوحيد  الشر7ك 

يونس  أو7حي وي  السيد   : ب  نقدا 

12522.22 درهم ) عشرة االف و  ب 

خمسة م ئة درهم)

أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
 12522.22 هو  الشركة  ربسم ل 

م ئة  و خمسة  االف  عشرة   ( درهم 

حصة   125 الى  مقسمة  درهم) 

اجتم عية أقيمة 122 درهم محررة و 

مخصصة الشر7ك الوحيد.
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على  ينص  الذي   :15 رقم  أند 
طرف  من  الشركة  تسيير  م يلي: 
الح ملة  عن نوش  يسرى  السيدة 
لبط قة التعر7ف الوطنية رقم ص د 
6874 ملدة غير محدودة، ووفق   نون 
أتوقيع  ملزمة  الشركة  القرار  لهدا 

السيدة يسرى عن نوس فقط.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1441.

787I

ISDM CONSULTING

MACHAREK DRAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
MACHAREK DRAOUI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مدينة 
الوحدة شطر 2 الشقة 1 الط أق 2 
العيون - 72222 العيون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
41167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. MACHAREK DRAOUI
و  البن ء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

اعم ل اخرى .

مدينة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 2 الط أق   1 الشقة   2 الوحدة شطر 

العيون - 72222 العيون املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : ضراوي  ع دل  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ضراوي  ع دل  السيد 

 186 رقم   22 مخيم الوحدة الربيب 

السم رة 72222 السم رة املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ضراوي  ع دل  السيد 

 186 رقم   22 مخيم الوحدة الربيب 

السم رة 72222 السم رة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   14 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1023/2022.

788I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TALMESUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

TALMESUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي املسيرة 

2 زنقة فكيك رقم 12-28 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

11591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2218 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.TALMESUD

بعم ل   -  : غرض الشركة أإيج ز 

الع مة  بعم ل البن ء  ولوازم متنوعة. 

، الغرق وحفر اآلأ ر ؛

واملب ني  املدنية  الهندسة  بعم ل 

السكنية والصن عية وبعم ل الحفر 
والطرق  الصحي  والصرف  الع مة 
والطرق  املختلفة  والشبك ت 

وإمدادات املي ه والكهرب ء واله تف ؛

بو  الخشب  من  النج رة  بعم ل 

املعدن بو األملنيوم بو PVC بو املعدن 

بو الهي ك2 الخشبية ؛

والصنفرة  الده ن  بعم ل 

والتزجيج..

حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 -  28-12 زنقة فكيك رقم   2 املسيرة 

73222 الداخلة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : �شي  أن  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  �شي  أن  محمد  السيد 

�شي  أن  عم رة  رشيد  موالي  حي 

73222 الداخلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  �شي  أن  محمد  السيد 

�شي  أن  عم رة  رشيد  موالي  حي 

73222 الداخلة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 أت ر7خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

فبراير 2218 تحت رقم 129/2018.

789I

ISDM CONSULTING

TiwisiMed
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

TiwisiMed شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي موطن 

عم رة الحيرش رقم 351 محج محمد 
6 شقة رقم 25 - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

41139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.TiwisiMed

و  البن ء   : أإيج ز  الشركة  غرض 

اعم ل اخرى.

موطن   : االجتم عي  املقر  عنوان 

عم رة الحيرش رقم 351 محج محمد 
العيون   72222  -  25 رقم  شقة   6

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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مبلغ ربسم ل الشركة: 2.222.222 
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الحسين اش هور : 22.222 
حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسين اش هور عنوانه)ا) 
فرنس  92232 فرنس  فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين اش هور عنوانه)ا) 
فرنس  92232 فرنس  فرنس 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أ لعيون  االأتدائية 

2222 تحت رقم 1003/2022.
792I

ABDESLAM ANTID

LESTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

LESTRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 
االر�شي قصر ايت خليفة الخنك - 

52222 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
15781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. LESTRA

-1 مق ول   : غرض الشركة أإيج ز 
التركيب ت الكهرب ئي

-2 مق ول بسالك الكمبيوتر
-3 -األشغ ل املختلفة.

الط أق   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - الخنك  خليفة  ايت  قصر  االر�شي 

52222 الرشيدية املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : حديوي  فهد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  حديوي  فهد  السيد 
املحمدي  حي   28 رقم   28 الزنقة 

52152 أوذنيب املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حديوي  فهد  السيد 
املحمدي  حي   28 رقم   28 الزنقة 

52152 أوذنيب املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 أت ر7خ  أ لرشيدية  االأتدائية 

م رس 2222 تحت رقم 376.
791I

HOME COMPTA

FLAMING ROSE COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC
FLAMING ROSE COFFEE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي املحيط 
الجزء 1 أقعة ف ء أ ء 8 رقم 2 والد 
عزوز والد جرار دوار ح رث - 27223 

الدار البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

542123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.FLAMING ROSE COFFEE

غرض الشركة أإيج ز : مقهى.

املحيط   : املقر االجتم عي  عنوان 
والد   2 رقم   8 أ ء  أقعة ف ء   1 الجزء 

 27223  - عزوز والد جرار دوار ح رث 

الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : السيد الرحموني أوشعيب 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : البشير  الرحموني  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

أوشعيب  الرحموني  السيد 

طر7ق   1 حمري  ح رث  عنوانه)ا) 

ازمور كلم 11 دار أوعزة 27223 الدار 

البير ء املغرب.

السيد الرحموني البشير عنوانه)ا) 

 27223 دوار ح رث حمري دار أوعزة 

الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

أوشعيب  الرحموني  السيد 

طر7ق   1 حمري  ح رث  عنوانه)ا) 

ازمور كلم 11 دار أوعزة 27223 الدار 

البير ء املغرب

السيد الرحموني البشير عنوانه)ا) 

 27223 دوار ح رث حمري دار أوعزة 

الدار البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821274.

792I

FOUZMEDIA

MANAROM PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MANAROM PLUS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي سكتور 6 
الرقم 1575 قصبة مهدية - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
64953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MANAROM PLUS
تحو27   : أإيج ز  الشركة  غرض 

األموال.
عنوان املقر االجتم عي : سكتور 6 
 14222  - 1575 قصبة مهدية  الرقم 

القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الجوهري  بمين  محمد  السيد 
 275 الرقم  قصبة مهدية  عنوانه)ا) 

سكتور 2 14222 القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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الجوهري  بمين  محمد  السيد 
 275 الرقم  قصبة مهدية  عنوانه)ا) 

سكتور 2 14222 القنيطرة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 13 بأر27 

2222 تحت رقم -.

793I

ABDESLAM ANTID

AGTRD IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

AGTRD IRRIGATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي قصر 

سرغين جم عة الخنك الرشيدية - 
52222 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
15865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. AGTRD IRRIGATION
غرض الشركة أإيج ز : 1-- بشغ ل 

أن ء قنوات الري و السقي أ لتنقيط
وبشغ ل  املختلفة  -األشغ ل   -2

البن ء.
قصر   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 - الرشيدية  الخنك  جم عة  سرغين 

52222 الرشيدية املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد زكر7 ء اأرو : 1.222 حصة 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

م  عنوانه)ا)  اأرو  زكر7 ء  السيد 
 5222 الع طي  عين   751 رقم   11

الرشيدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
م  عنوانه)ا)  اأرو  زكر7 ء  السيد 
 5222 الع طي  عين   751 رقم   11

الرشيدية املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لرشيدية أت ر7خ 12 بأر27 

2222 تحت رقم 458.
794I

شركة جه د املح سب

 Sté GROUPE SCOLAIRE
 ABTAL AL MANAR PRIVE

 S.A.R.L AU
مجموعة مدارس بأط ل املن ر 

الخ صة ش-م-م- ش-و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
رفع ربسم ل الشركة

شركة جه د املح سب
الرقم 22 عم رة ني س ش رع احمد 

الطيب أنهيمة املدينة الجديدة 
بسفي ، 46222، بسفي املغرب

 Sté GROUPE SCOLAIRE ABTAL
 AL MANAR PRIVE S.A.R.L AU

مجموعة مدارس بأط ل املن ر 
الخ صة ش-م-م- ش-و شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
زهرة رقم 172 حي املط ر بسفي - 

46222 بسفي املغرب.
رفع ربسم ل الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.12213

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2222 م رس   25 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
«922.222 درهم» بي من »122.222 
درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
مق صة مع ديون  إجراء   : عن طر7ق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   12 أت ر7خ  أآسفي  االأتدائية 

2222 تحت رقم 325.

795I

FOUZMEDIA

CHIKH ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CHIKH ALUMINIUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي ألوك ب 

الرقم 154 اوالد اوجيه 2 - 14222 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
59175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHIKH :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.ALUMINIUM
: مق ول في  غرض الشركة أإيج ز 

PVC نج رة األلومنيوم امليط ل و
مق ول في نق2 السلع

املختلفة  األشغ ل  في  مق ول 
وبشغ ل البن ء.

ب  ألوك   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 14222  -  2 اوالد اوجيه   154 الرقم 

القنيطرة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ألموالت محمد عنوانه)ا) 
--- 14222 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ألموالت محمد عنوانه)ا) 
--- 14222 القنيطرة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 23 فبراير 

2221 تحت رقم -.

796I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE RAHA
 ENVIRENEMENT ET

SERVICE SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
رفع ربسم ل الشركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE RAHA

 ENVIRENEMENT ET SERVICE
SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي الشقـة 5 

اق مة 22 الزنقـة 18 نـونبـر حــي الفرح 
فـــ س - 32222 فــ س املـغــرب.

رفع ربسم ل الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.52955
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تم   2222 بأر27   12 في  املؤرخ 
قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 
من  بي  درهم»   60.000,00»
«10.000,00 درهم» إلى »70.000,00 
تقديم حصص   : عن طر7ق  درهم» 

نقدية بو عينية.
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أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1979/2022.

797I

مجموعة بطلنتيك للمح سبة

GECIVCOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة بطلنتيك للمح سبة
شقة رقم 3 الط أق الث ني عم رة 

22 زنقة الع دل حي اجن ن عيالن، 
46222، آسفي املغرب

GECIVCOM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 46 
زنقة 12 حي ك وكي - 46222 املدينة 

آسفي
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
12721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.GECIVCOM
آشغ ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 
الهندسة املدنية، مق ول في األشغ ل 
مكتب الدراس ت  املختلفة و البن ء، 
ع مة  أصفة  و  املدنية.  الهندسة  في 
ك2 العملي ت املب شرة و غير املب شرة 

املرتبطة بغرض الشركة.
 46 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 
املدينة   46222  - حي ك وكي   12 زنقة 

آسفي.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد زهير فداوي : 1.222 حصة 
أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد زهير فداوي عنوانه)ا) رقم 
ك وكي  الغفيرات  حي   15 الزنقة   39

46222 آسفي املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زهير فداوي عنوانه)ا) رقم 
ك وكي  الغفيرات  حي   15 الزنقة   39

46222 آسفي املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   14 أت ر7خ  أآسفي  االأتدائية 

2222 تحت رقم -.
798I

NKH CONSULTING SARL

PROFERCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
PROFERCO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

زهرة بم2 ع.13 مح2 3 تم رة تم رة 
12222 تم رة املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.2699/88891
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 15 م رس  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   PROFERCO الشر7ك الوحيد 
وعنوان  درهم   62.222 ربسم له  
بم2  زهرة  تجزئة  اإلجتم عي  مقره  
 12222 تم رة  تم رة   3 مح2  ع.13 
بزمة ميدان   : تم رة املغرب نتيجة ل 

وكوفيد 19 وظروف خ صة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تم رة تم رة   3 مح2  زهرة بم2 ع.13 

12222 تم رة املغرب. 
و عين:

و  فردوس  محمد  السيد)ة) 
 4424 رقم  الوف ق  حي  عنوانه)ا) 
تم رة املغرب كمصفي   12222 تم رة 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 
تجزئة   : أ لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

زهرة بم2 ع.13 مح2 3 تم رة
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   14 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 123837.
799I

AMAL BENJELLOUN

املختاري بويلدنغ
إعالن متعدد القرارات

AMAL BENJELLOUN
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

املخت ري أو7لدنغ »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: ش رع 
خ لد اأن الوليدـ  املركب التج ري 
األندلسـ  رقم 68 - 93222 تطوان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.26679

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   27 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
املوافقة على أيع السيد ز7 ن رشيد 
352 حصة لف ئدة السيد ز7 ن بشرف
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
الشركة  راسم ل  رفع  على  املوافقة 
طر7ق  عن  درهم   52222 أمقدار 
اكتتبه   جديدة  حصة   522 إصدار 
مق أ2  العز7ز  تسلم نت عبد  السيد 

مس همته النقدية

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

املوافقة على استق لة ك2 من السيد 

ط ي  منعم و السيد ز7 ن رشيد من 

تعيين  و  الشركة  مسيري  منصب 

السيد تسلم نت عبد العز7ز كمسير 

وحيد للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

التج ري  اإلسم  تغيير  على  املوافقة 

هو  الجديد  اإلسم  ليصبح  للشركة 

بست روم

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

 .  « بست روم   « تتخذ الشركة اسم 

 96 ـ   5 45 من الق نون  ينص الفص2 

على ... 

أند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

 152222 أجلب  الشرك ء  ق م  لقد 

درهم من بج2 تكو7ن ربسم ل الشركة 

منعم  ط ي   السيد  ك آلتي  مقسمة 

رشيد  ز7 ن  السيد   ، درهم   52222

السيد ز7 ن بشرف   ، درهم   15222

35222 درهم و السيد تسلم نت عبد 

العز7ز 52222 درهم

أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

أين  اإلجتم عية  الحصص  توزعت 

منعم  ط ي   السيد  ك آلتي  الشرك ء 

522 حصة ، السيد ز7 ن رشيد 152 

 352 بشرف  ز7 ن  السيد   ، حصة 

حصة و السيد تسلم نت عبد العز7ز 

522 حصة

على  ينص  الذي   :16 رقم  أند 

م يلي: يعين الشر7ك السيد تسلم نت 

عبد العز7ز كمسير جديد للشركة ملدة 

غير محدودة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   26 أت ر7خ  أتطوان  االأتدائية 

2222 تحت رقم 985.

822I
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STE MAZAGAN COMPTAFISC

PHARMACIE LA LUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

STE MAZAGAN COMPTAFISC
 LOT AL QUODS EL JADIDA 314

، 24000، EL JADIDA MAROC
PHARMACIE LA LUNE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الحمد25 ش رع النصرمتجر رقم 2 
الجديدة الجديدة 24222 الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
19297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.PHARMACIE LA LUNE
غرض الشركة أإيج ز : صيدلية.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 2 رقم  النصرمتجر  ش رع  الحمد25 
الجديدة   24222 الجديدة الجديدة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد بس مة مر7د : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 6 عنوانه)ا)  مر7د  بس مة  السيد 
 24222 الجديدة  الخرراء  إق مة 

الجديدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 6 عنوانه)ا)  مر7د  بس مة  السيد 

 24222 الجديدة  الخرراء  إق مة 

الجديدة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

12 بأر27  االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 27718.

821I

GREENAGRI HBC

GREENAGRI HBC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GREENAGRI HBC

ش رع أ ستور، سكن لحبيزي ، 

16152، مشرع ألقصيري املغرب

GREENAGRI HBC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

أ ستور، سكن لحبيزي. - 16152 

مشرع ألقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.GREENAGRI HBC

بعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

فالحية وإدارة املزارع الفالحية.

ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 16152  - لحبيزي.  سكن  أ ستور، 

مشرع ألقصيري املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   52  : السيدة هند شعالن 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد أنعي�شى الرك يع ح تم : 52 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة هند شعالن عنوانه)ا) 13 

1 رقم  ش رع عمر إأن الخط ب ط أق 

3 92222 طنجة املغرب.

ح تم  الرك يع  أنعي�شى  السيد 

عنوانه)ا) ش رع بنف  مسترخوش رقم 

34 92242 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هند شعالن عنوانه)ا) 13 

1 رقم  ش رع عمر إأن الخط ب ط أق 

3 92222 طنجة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ  ألقصيري  أمشرع  االأتدائية 

16 م رس 2222 تحت رقم 98.

822I

COMPTABLE

CHARALUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تفو7ت حصص

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

CHARALUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي مح2 37 

االحمدية مكن س الدور االر�شي 

مكن س 52222 مكن س املغرب.

تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.49735

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2222 فبراير   12 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفو7ت السيد )ة) خ لد الن صيري 

بص2  من  اجتم عية  حصة   522

أالل  )ة)  السيد  لف ئدة  حصة   522

الشرحبيلي أت ر7خ 12 فبراير 2222.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1436.

823I

distra conseils

MARRA BET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تفو7ت حصص

distra conseils

رقم 2 ألوك 21 الط أق الث ني الحي 

الحسني ، 42222، مراكش املغرب

MARRA BET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي 

موازارن ايت اور7ر مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

تفو7ت حصص

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.83249

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2221 م ي   17 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفو7ت السيد )ة) عبد هللا أوز7 ن 

بص2  من  اجتم عية  حصة   152

152 حصة لف ئدة السيد )ة) مب رك 

أ ولعيد أت ر7خ 17 م ي 2221.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر   22 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2221 تحت رقم 14631.

824I
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AMAL BENJELLOUN

نورد بان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

AMAL BENJELLOUN

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

نورد أ ن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الجيش امللكيـ  زنقة 15ـ  درب 31 - 

93222 تطوان املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.19217

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 23 فبراير 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»ش رع الجيش امللكي ـ زنقة 15 ـ درب 

إلى  املغرب»  تطوان   93222  -  31

ـ  الف �شي  تجزئة  ـ  السفلى  »الطواأ2 
 93222  - األر�شي  الط أق  ـ   44 رقم 

تطوان املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   23 االأتدائية أتطوان أت ر7خ 

2222 تحت رقم 722.

825I

FOUZMEDIA

ABOU ALI HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ABOU ALI HOME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 

جب لة الرقم 3 و 7 عم رة س الرقم 

2 - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABOU :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.ALI HOME
ص نع   : أإيج ز  الشركة  غرض 
األفرشة، النج رة، الخشب، الخي طة
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
عم رة س الرقم   7 و   3 جب لة الرقم 

2 - 14222 القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بأوعلي  عبدالكر7م  السيد 
دوار اوالد الط ل الشرقية  عنوانه)ا) 
القنيطرة   14222 الطيبي  سيدي 

املغرب.
عنوانه)ا)  علي  بأو  السيد حسن 
سيدي  الشرقية  الط ل  اوالد  دوار 

الطيبي 14222 القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بأوعلي  عبدالكر7م  السيد 
دوار اوالد الط ل الشرقية  عنوانه)ا) 
القنيطرة   14222 الطيبي  سيدي 

املغرب
عنوانه)ا)  علي  بأو  السيد حسن 
سيدي  الشرقية  الط ل  اوالد  دوار 

الطيبي 14222 القنيطرة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 28 م رس 

2222 تحت رقم -.

826I

FOUZMEDIA

ZC ARABICA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ZC ARABICA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 427 ألوك 

L مح2 رقم 2 اوالد اوجيه - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZC  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.ARABICA SARL

غرض الشركة أإيج ز : مقشدة.

عنوان املقر االجتم عي : 427 ألوك 

 14222  - 2 اوالد اوجيه  L مح2 رقم 

القنيطرة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  لصفر  محمد  السيد 

 ----  93 حي الي سمين ألوك س رقم 

سيدي ق سم املغرب.

عنوانه)ا)  شركي  ي سين  السيد 

الطيبي  سيدي  امللكي  الدرك  تكنة 

14222 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  لصفر  انع م  السيدة 
رقم 427 ألوك ل اوالد اوجيه 14222 

القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد لصفر عنوانه)ا) حي 

 14222  93 الي سمين ألوك س رقم 

القنيطرة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 28 م رس 

2222 تحت رقم -.

827I

INSAAT CASABLANCA BRANCH 77

CIRAGAN MOBILYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

CIRAGAN MOBILYA

125 اق مة مكتب أر7م  رقم 

16الط أق 3 زاو7ة 11 ين ير 

ومصطفى املع ني ، 22222، الدار 

البير ء املغرب

CIRAGAN MOBILYA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 125 اق مة 

مكتب أر7م  رقم 16الط أق 3 زاو7ة 

11 ين ير ومصطفى املع ني - 22222 

الدارالبير ء املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.532557

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

املؤرخ في 23 فبراير 2222 تم تحو27 

للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

رقم  أر7م   مكتب  اق مة   125« من 
16الط أق 3 زاو7ة 11 ين ير ومصطفى 

الدارالبير ء   22222  - املع ني 

ش رع غ ندي حي   223« إلى  املغرب» 

الدار  )أرجر س أًق )  املع ر7ف ملحق 

الدارالبير ء   22372  - البير ء 

املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 29 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 817229.

828I
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FMCOMPTA - Comptable Agréé

OPTI LED
إعالن متعدد القرارات

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

OPTI LED »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: أ ب 

ك ليفورني  عم رة الن فورة الط أق 

السفلي شقة 21 طر7ق مكة - 

22152 الدارالبير ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.451229

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 بأر27   11 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

إستق لة  على  أ إلجم ع  املص دقة 

املسير السيد صيد ي سين

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

و  محمد  طيب  السيدين  استمرار 

زراط عبد املولى كمسيرين للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :14 رقم  أند 

الح م2  محمد  طيب  السيد  م يلي: 

 D543275 رقم  الوطنية  للبط قة 

الح م2  املولى  عبد  زراط  السيد  و 

 D643856 رقم  الوطنية  للبط قة 

هم  املسيرين للشركة و7م رس ن ك فة 

والق نونية  النظ مية  الصالحي ت 

الشركة،  لف ئدة  و  أ سم  للتصرف 

و7لزم نه  أتوقيعهم  املشترك

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

رقم  تحت   2222 بأر27   14

.(821187(13325

829I

WINIUM Expertو7نيوم إكسبير

 LES DELICES BY
BENDIDANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

WINIUM Expertو7نيوم إكسبير
رقم 12 مبنى ت شفين نهج يعقوب 
املر7ني جيليز، 42222، مراكش 

املغرب
 LES DELICES BY BENDIDANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي الط أق 
االر�شي من العم رة TC-4 ر7ح نة 
4 حي مبروكة مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
4242

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.DELICES BY BENDIDANE
غرض الشركة أإيج ز : أيع الخبز، 
أ لتقسيط  والحلو7 ت  املعجن ت 

ومقدم خدم ت االطعمة الج هزة.
الط أق   : االجتم عي  املقر  عنوان 
 4 ر7ح نة   TC-4 االر�شي من العم رة 
حي مبروكة مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : أنديدان  ز7نب  السيدة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ز7نب أنديدان عنوانه)ا) 
 24 رقم  دجلة  زنقة  السماللية 

42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ز7نب أنديدان عنوانه)ا) 
 24 رقم  دجلة  زنقة  السماللية 

42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134746.

812I

INSAAT CASABLANCA BRANCH 77

 LUXURY ZEBRANO
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنش ء فرع ت بع للشركة

LUXURY ZEBRANO MAROC
125 اق مة مكتب أر7م  رقم 
16الط أق 3 زاو7ة 11 ين ير 

ومصطفى املع ني ، 22222، الدار 
البير ء املغرب

 LUXURY ZEBRANO MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 125 اق مة 
مكتب أر7م  رقم 16الط أق 3 زاو7ة 
11 ين ير ومصطفى املع ني - 22222 

الدارالبير ء املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.532161

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 22 م رس 2222 تقرر إنش ء 
و   - فرع ت بع للشركة تحت التسمية 
الك ئن أ لعنوان اق مة بنف  أالزا رقم 
 - السفلي  الط أق  بنف   ش رع   112
22222 الدارالبير ء املغرب و املسير 

من طرف السيد)ة) ه ي ل كوراي .
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 819335.

811I

BLACKTOST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

---
رقم 22 حي السع دة ، 13122، 

أوزنيقة املغرب

BLACKTOST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي حي واد 

الدهب رقم 95 مج 1 - 13122 

أوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

7423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BLACKTOST

مطعم،   : أإيج ز  الشركة  غرض 

مقهى، تنشيط.

واد  حي   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 13122  -  1 مج   95 رقم  الدهب 

أوزنيقة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

ادري�شي  السيدة كر7مة مصب حي 

درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ادري�شي  السيدة كر7مة مصب حي 
عنوانه)ا) حي الوف ء عم رة 36 زنقة 9 

شقة 8 28812 املحمدية املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

ادري�شي  السيدة كر7مة مصب حي 

عنوانه)ا) حي الوف ء عم رة 36 زنقة 9 

شقة 8 28812 املحمدية املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 17 أت ر7خ  سليم ن  أبن  االأتدائية 

فبراير 2222 تحت رقم 93.

812I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ASMAK 2022

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

ASMAK 2022 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي املنطقة 

الصن عية حي املسيرة 1 رقم 29-28 

- 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

21213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. ASMAK 2022

تجميد   -  : غرض الشركة أإيج ز 
منتج ت  جميع  وتصدير  ومع لجة 
املأكوالت البحر7ة الط زجة واملجمدة.
وحفظ  ملع لجة  املص نع  تشغي2 
واكتس ب  السمكية  املنتج ت 
حصص في جميع الصن ع ت املم ثلة 

بو ذات الصلة ؛.
املنطقة   : عنوان املقر االجتم عي 
 28-29 رقم   1 الصن عية حي املسيرة 

- 73222 الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد عمر اعط ر : 1.222 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حي  السيد عمر اعط ر عنوانه)ا) 
نوصير  أن  مو�شى  ش رع   1 القسم 
الفيال رقم 2 73222 الداخلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد عمر اعط ر عنوانه)ا) 
نوصير  أن  مو�شى  ش رع   1 القسم 
الفيال رقم 2 73222 الداخلة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 أت ر7خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 597/2022.

813I

إئتم نية BKM لإلرش دات

شركة صوماصل النظافة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

إئتم نية BKM لإلرش دات
رقم 12 تجزئة املركز ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب
شركة صوم ص2 النظ فة شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  االجتم عي شقة رقم 
7 الط أق االول اق نة التيسير زنقة 
الكبير أن أوعزة كيليز - 42222 

مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
85543

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2219 شتنبر   16 في  املؤرخ 
»شركة  من  الشركة  تسمية  تغيير 
»شركة  إلى  النظ فة»  صوم ص2 

صوم ص2 تج رة» .
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بكتوبر   11 التج ر7ة أمراكش أت ر7خ 

2219 تحت رقم 8525.
814I

welcome maroc tourisme SARL AU 

رياض اجبال

عقد تسيير حر ألص2 تج ري )األشخ ص 

املعنو7ون)
عقد تسيير حر ألص2 تج ري

ر7 ض اجب ل 
 26 أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ قي 
م روك  و7لك م  بعطى   2222 م رس 
أ لسج2  املسج2  س غلو  تور7زم 
التج ر7ة  أ ملحكمة   2636 التج ري 
لألص2  الحر  التسيير  حق  أمراكش 
درب   91 رقم  ب  الك ئن  التج ري 
اشتوكة القصبة املدينة مراكش رقم 
املدينة  القصبة  اشتوكة  درب   91
املغرب  مراكش   42222 مراكش 
لف ئدة م كيمكش س غلو ملدة 3 سنة 
تبتدئ من 18 بأر27 2222 و تنتهي في 
مق أ2 مبلغ شهري   2223 بأر27   18

قيمته 17.222 درهم.
815I

bemultico أيمولتيكو

HIBISCUS CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

bemultico أيمولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 الز7تون 

املعركة -مكن س ، 52262، مكن س 
مكن س

HIBISCUS CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 152 

ألوك ك.2 تجزئة حديقة ت غ ت واد 

ف س كراج 22 ف س - 52222 ف س 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.66341

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2222 بأر27   11 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

مشدود مر7م كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   14 أت ر7خ  أف س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 2224.

816I

CONFORTO

CONFORTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CONFORTO

21 زنقة اأو عبد هللا ن فع، اق مة أن 

عمر الط أق 4، الشقة 12 ، 22372، 

الدار البير ء املغرب

CONFORTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 21 زنقة 

اأو عبد هللا ن فع، اق مة أن عمر 

الط أق 4، الشقة 12 - 22372 الدار 

البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

542265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.CONFORTO

 : أإيج ز  الشركة  غرض 

Promotion Immobilière

.Import/Export
زنقة   21  : عنوان املقر االجتم عي 

عمر  أن  اق مة  ن فع،  هللا  عبد  اأو 

الط أق 4، الشقة 12 - 22372 الدار 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : أي   محمد  �شي  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  أي   محمد  �شي  السيد 
زنقة تيزي اوسلي زاو7ة زنقة أ ستور 

 132222  28 الرقم  الث لث  الط أق 

اأن سليم ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أي   محمد  �شي  السيد 
زنقة تيزي اوسلي زاو7ة زنقة أ ستور 

 132222  28 الرقم  الث لث  الط أق 

اأن سليم ن املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821326.

817I

AKWAMEK CONSEIL

SUPCLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

AKWAMEK CONSEIL

 RUE AL MAARI N°6 VILLE

 NOUVELLE ، 50000، MEKNES

MAROC

SUPCLEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 3223 
الط أق األر�شي دوار الجديد سيدي 

أ أ  - 52222 مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
55881

في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.SUPCLEAN
: أيع املواد  غرض الشركة أإيج ز 

الكمي ئية.
مق ولة للتنريف.

تج رة مختلفة.
 3223  : االجتم عي  املقر  عنوان 
الط أق األر�شي دوار الجديد سيدي 

أ أ  - 52222 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : الحج مي  احمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد احمد الحج مي عنوانه)ا) 
سيدي  أنكيران  جن ن   6 زنفة   27

أوجيدا 32222 ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد الحج مي عنوانه)ا) 
سيدي  أنكيران  جن ن   6 زنفة   27

أوجيدا 32222 ف س املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   21 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 1273.

818I

FOUZMEDIA

BANDE DE TRAVAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BANDE DE TRAVAIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 59 ش رع 

موالي عبدالعز7ز إق مة موالي 
عبدالعز7ز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
64923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.BANDE DE TRAVAIL
دراسة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

وبرمجة املواقع اإللكترونية.
 59  : االجتم عي  املقر  عنوان 
إق مة  عبدالعز7ز  موالي  ش رع 
 14222  -  4 موالي عبدالعز7ز الرقم 

القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الدين  يحيى  مديحة  السيدة 
ألوك   12 الشقة   4 عم رة  عنوانه)ا) 
القنيطرة   14222  4 السالمة   4 يو 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  يحيى  مديحة  السيدة 

ألوك   12 الشقة   4 عم رة  عنوانه)ا) 

القنيطرة   14222  4 السالمة   4 يو 

املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 11 بأر27 

2222 تحت رقم -.

819I

sofoget

salma capital
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

salma capital شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي سط ت 

فرح 2 رقم 263 ف 2 مكرر ---- 

سط ت املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.4125

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تقرر ح2   2222 17 م رس  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد salma capital مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
2 رقم  مقره  اإلجتم عي سط ت فرح 

---- سط ت املغرب  مكرر   2 263 ف 
نتيجة ل : ز7 دة خس ئر الشركة.

و حدد مقر التصفية ب سط ت 
 ----  - مكرر   2 ف   263 رقم   2 فرح 

سط ت املغرب. 

و عين:

و  عبدوه  املصطفى  السيد)ة) 

املحمدية   ------- املحمدية  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   14 أت ر7خ  االأتدائية بسط ت 

2222 تحت رقم 112.

822I

SAMIR FIDUCIAIRE

OUM AL GHAYTH NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 OUM AL GHAYTH NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 35، 

تجزئة الديغو�شي سيدي سعيد، 

مكن س - 52222 مكن س املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.43589

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2222 تقرر ح2  28 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

OUM AL GHAYTH NEGOCE مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  

تجزئة   ،35 رقم  اإلجتم عي  مقره  

مكن س  سعيد،  سيدي  الديغو�شي 

 : مكن س املغرب نتيجة ل   52222  -

ح2 الشركة.

 ،35 و حدد مقر التصفية ب رقم 

سعيد،  سيدي  الديغو�شي  تجزئة 

مكن س - 52222 مكن س املغرب. 

و عين:

و  حج جي  س لم  السيد)ة) 

الداخلة  تجزئة   363 رقم  عنوانه)ا) 

سيدي سعيد 52222 مكن س املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 أت ر7خ  أمكن س  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 114.

821I

nador conseil sarl au

PARAMED DESTOCK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

إنش ء فرع ت بع للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

PARAMED DESTOCK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 332 ش رع 

اأراهيم الروداني، الط أق الخ مس 

الشقة رقم 21، اق مة ر7ح ن، حي 

مع ر7ف - 22222 الدارالبير ء 

املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.512283

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

املؤرخ في 27 م رس 2222 تقرر إنش ء 

و   - فرع ت بع للشركة تحت التسمية 

الشب ب رقم  أ لعنوان ش رع  الك ئن 

73 - 62222 الن ظور املغرب و املسير 

من طرف السيد)ة) الهواري ط رق .

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   22 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 468.

822I

nador conseil sarl au

DIVAL

إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

DIVAL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقره  االجتم عي: دوار اوالد 

أوطيب الفوق ني - 62222 الن ظور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.12275

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2222 م رس   14 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

حصة   522 أ ع السيد أودحو انس 

من حصصه في الشركة للسيد عزوز 

زكر7 ء

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

انس  أودحو  السيد  استق لة  قبول 

والحدو�شي عالل من منصب تسيير 

الشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

الذي ينص على   :7 و   6 أند رقم 

 122222 الشركة  راسم ل  م يلي: 

حصة يملك   1222 درهم مقسم ل 

السيد  و   522 زكر7   عزوز  السيد 

الحدو�شي عالل 522 حصة 

على  ينص  الذي   :13 رقم  أند 

م يلي: تسير الشركة من طرف السيد 

عزوز زكر7 ء

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 22 م رس 

2222 تحت رقم 464.

823I

nador conseil sarl au

METAL HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

METAL HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الوسين  رقم 71 حي املط ر - 26222 

الن ظور املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.22787

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 22 م رس 2222 تقرر إنش ء 

 - التسمية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 

خيرون ،  ال  حي  أ لعنوان  الك ئن  و 

 22222  - السلط ن  مرس  مق طعة 

من  املسير  و  املغرب  الدارالبير ء 

طرف السيد)ة) الحمداوي محمد.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 28 م رس 

2222 تحت رقم 496.

824I

nador conseil sarl au

PAUSE FRUIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

PAUSE FRUIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الجيش امللكي رقم 412، الط أق 

الرابع - 62222 الن ظور املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

22611
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الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

املؤرخ في 15 م رس 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 ،412 رقم  امللكي  الجيش  »ش رع 

الن ظور   62222  - الرابع  الط أق 

 4 رقم  موسكو  »ش رع  إلى  املغرب» 

24 لعري  الط أق الث ني، الشقة رقم 

الشيخ - 62222 الن ظور املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 25 م رس 

2222 تحت رقم 481.

825I

nador conseil sarl au

MEDI-FRUTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

MEDI-FRUTA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

الجيش امللكي رقم 412، الط أق 

الرابع - 62222 الن ظور املغرب.

تحو27 املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.22629

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

املؤرخ في 15 م رس 2222 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 ،412 رقم  امللكي  الجيش  »ش رع 

الن ظور   62222  - الرابع  الط أق 

 4 رقم  موسكو  »ش رع  إلى  املغرب» 

24 لعري  الط أق الث ني، الشقة رقم 

الشيخ - 62222 الن ظور املغرب».

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 25 م رس 

2222 تحت رقم 482.

826I

nador conseil sarl au

NOVA-PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
NOVA-PARTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

اعك ون أني شيكر - 62222 الن ظور 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.21351
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2222 م رس   14 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) زكر7 ء 

عزوز كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   24 االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 

2222 تحت رقم 522.

827I

NICE COMPTA

DARMINE SARLAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

NICE COMPTA
 BLOC 7 BIS N° 50 HAY

 ESSALAMA SIDI OTHMANE
 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC
DARMINE SARLAU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي 
 265BD ZERKTOUNI RES

 SHEMSI 9EME ETAGE N°92
 CASABLANCA - 20400
.CASABLANCA MAROC

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.344215

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر   2221 دجنبر   31 في  املؤرخ 

ح2 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

DARMINE SARLAU مبلغ ربسم له  

مقره   وعنوان  درهم   52.222

 265BD ZERKTOUNI اإلجتم عي 

 RES SHEMSI 9EME ETAGE

 N°92 CASABLANCA - 22422

CASABLANCA MAROC نتيجة ل : 

صعوبة االستمرار في النش ط.

 265BD و حدد مقر التصفية ب 

 ZERKTOUNI RES SHEMSI 9EME

 ETAGE N°92 CASABLANCA -

 .22422 CASABLANCA MAROC

و عين:

HICHAM LAHLOU- السيد)ة) 

 4122PLACE عنوانه)ا)  و   MIMI

 COURTEAU LAVAL H7T 1W6 QC

 CANADA 22422 CASABLANCA

MAROC كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

ين ير 2222 تحت رقم 3193.

828I

STE TRIPLE M CAR SARL

TRIPLE M CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو7ت حصص

STE TRIPLE M CAR SARL
رقم 525 حي الوحدة ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب

TRIPLE M CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 

525 حي الوحدة ورزازات - 45222 

ورزازت املغرب.

تفو7ت حصص
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.8169

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2221 نونبر   28 في  املؤرخ 

املص دقة على :
اسم عي2  )ة)  السيد  تفو7ت 
من  اجتم عية  حصة   832 منصور 
السيد  لف ئدة  حصة   1.662 بص2 
نونبر   28 امحمد منصور أت ر7خ  )ة) 

.2221
اسم عي2  )ة)  السيد  تفو7ت 
من  اجتم عية  حصة   832 منصور 
بص2 1.662 حصة لف ئدة السيد )ة) 
موحى منصور أت ر7خ 28 نونبر 2221.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 االأتدائية أورزازات أت ر7خ 

2222 تحت رقم 143.

829I

ائتم نية »مكتب الدراس ت كنتوس» ش.ذ.م.م

TUBAPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

ائتم نية »مكتب الدراس ت كنتوس» 
ش.ذ.م.م

13، زنقة واد ز7ز، رقم 4، بكدال 
الرب ط ، 12292، الرب ط املغرب

TUBAPRESS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي املغرب 
العربي، 42 ج، شقة 12، الط أق 
الرابع. - 14222 القنيطرة املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.46269
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
تقرر ح2   2222 23 م رس  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   TUBAPRESS الشر7ك الوحيد 
وعنوان  درهم   122.222 ربسم له  
العربي،  املغرب  اإلجتم عي  مقره  
 - الرابع.  الط أق   ،12 شقة  ج،   42
 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   14222
تج وز العجز التراكمي مبلغ ربسم ل 

الشركة.
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املغرب  التصفية ب  و حدد مقر 
الط أق   ،12 شقة  ج،   42 العربي، 

الرابع. - 14222 القنيطرة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) بحمد أودة و عنوانه)ا) 
 35122 الت زي  عالل  حرشة  حي 
)ة)  كمصفي  املغرب  جرسيف 

للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 24 بأر27 

2222 تحت رقم 92935.

832I

 PROFILE BUSINESS CONSULTING AND

AUDITING

AE SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 PROFILE BUSINESS
CONSULTING AND AUDITING
زنقة 7 رقم 5 شقة أ لدور1 رقم 
2 سع دة سيدي البرنو�شي الدار 
البير ء ، 22622، الدار البير ء 

املغرب
AE SIGNATURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 7 

رقم 5 ، الط أق الث ني ، الشقة رقم 
4 ، سع دة ، سيدي البرنو�شي الدار 

البير ء - 22622 الدار البير ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
533581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 ين ير   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AE  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

. SIGNATURE

التطو7ر   : أإيج ز  غرض الشركة 

العق ري.
 7 زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 
الشقة رقم   ، الط أق الث ني   ،  5 رقم 

4 ، سع دة ، سيدي البرنو�شي الدار 

البير ء  الدار   22622  - البير ء 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 CENTRELEC : 500 الشركة 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

125 حصة   : السيد عز7زي رشيد 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عز7زي محمد : 125 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عز7زي بحمد : 125 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عز7زي عص م : 125 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)   CENTRELEC الشركة 

الدار  سليم ن  موالي  أولف رد   34

البير ء  الدار   22622 البير ء 

املغرب.

السيد عز7زي رشيد عنوانه)ا) حي 
15 وجدة  1 رقم  الربيع زنقة الصب ر 

62222 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  عز7زي  السيد 
 4 رقم   1 رحمة  زنقة  الحكمة  حي 

وجدة 62222 وجدة املغرب.

السيد عز7زي بحمد عنوانه)ا) حي 
الحكمة زنقة الهداية 6 رقم 2 وجدة 

62222 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  عص م  عز7زي  السيد 

حي القدس زنقة لو7زا رقم 39 وجدة 

62222 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عص م  عز7زي  السيد 
حي القدس زنقة لو7زا رقم 39 وجدة 

62222 وجدة املغرب
عنوانه)ا)  علي  الح رثي  السيد 
رقم   4 إق مة تيراس أوسكورة عم رة 
1 أوسكورة 27182 أوسكورة املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

فبراير 2222 تحت رقم 813982.
831I

FOUZMEDIA

LADYWINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
LADYWINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 91 تجزئة 
الع مر7ة مهدية الش طى - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
64597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.LADYWINE
: أيع املواد  غرض الشركة أإيج ز 

الغذائية أ لتقسيط.
عنوان املقر االجتم عي : 91 تجزئة 
 14222  - الش طى  مهدية  الع مر7ة 

القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة حن ن عبيلة عنوانه)ا) --- 

--- --- إيط لي .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حن ن عبيلة عنوانه)ا) --- 

--- --- إيط لي 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 16 م رس 

2222 تحت رقم -.

832I

STE TRIPLE M CAR SARL

TRIPLE M CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE TRIPLE M CAR SARL

رقم 525 حي الوحدة ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب

TRIPLE M CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي 525 حي 

الوحدة ورزازات - 45222 ورزازات 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 

.8169

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2221 نونبر   28 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

منصور امحمد كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   13 االأتدائية أورزازات أت ر7خ 

2222 تحت رقم 143.

833I
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ديوان األست ذ ط رق دحني موثق

املستشفى الخاص الزيتون - 

ياسمين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ربسم ل الشركة

ديوان األست ذ ط رق دحني موثق

19 ش رع عالل أن عبدهللا الط أق 

الث لث ، 23222، الفقيه أن ص لح 

املغرب

املستشفى الخ ص الز7تون - ي سمين 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 

عالل أن عبد هللا تجزئة الي سمين - 

23222 الفقيه أن ص لح املغرب.

رفع ربسم ل الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.111

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2222 م رس   18 في  املؤرخ 

قدره  أمبلغ  الشركة  ربسم ل  رفع 

من  بي  درهم»   2.222.222»

«1.222.222 درهم» إلى »3.222.222 

مق صة  إجراء   : طر7ق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أت ر7خ  أن ص لح  أ لفقيه  االأتدائية 

13 بأر27 2222 تحت رقم 122.

834I

FOUZMEDIA

 MAGISTA STYLES

COUTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 MAGISTA STYLES COUTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي إق مة 

بلي نس دارن  د2 عم رة 1 الشقة 22 

- 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

64759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.MAGISTA STYLES COUTURE

الخي طة   : غرض الشركة أإيج ز 

وتصميم األز7 ء.

إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

 22 الشقة   1 بلي نس دارن  د2 عم رة 

- 14222 القنيطرة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  ستيتة  بم ل  السيدة 

مهدية   259 رقم  الع مر7ة  تجزئة 

الش طئ 14222 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ستيتة  بم ل  السيدة 

مهدية   259 رقم  الع مر7ة  تجزئة 

الش طئ 14222 القنيطرة املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لقنيطرة أت ر7خ 28 م رس 

2222 تحت رقم -.

835I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

JUNGLE JUICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 ش رع سيدي عبد الرحم ن 
الشقة 1 ، 22222، الدار البير ء 

املغرب
JUNGLE JUICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 62 ش رع 
سيدي عبد الرحم ن شقة رقم 1 - 

22222 الدار البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
542125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.JUNGLE JUICE
تسيير   : أإيج ز  الشركة  غرض 
التج ر7ة،  األصول  ك2  استغالل  و 
البيتزا،  محالت  املق هي،  املط عم، 
األكالت  محالت  املثلج ت،  محالت 

الخفيفة، و ك2 األعم ل املش بهة.
العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
والصن عية  وامل لية  التج ر7ة 
مب شرة  صفة  له   التي  والعق ر7ة 

أ لهدف االجتم عي للشركة.
62 ش رع  عنوان املقر االجتم عي : 
 -  1 سيدي عبد الرحم ن شقة رقم 

22222 الدار البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

حسيني  خي طي  ادريس  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حسيني  خي طي  ادريس  السيد 
لي  األأط ل حي  زنقة   828 عنوانه)ا) 
كر7ت 22222 الدار البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

حسيني  خي طي  ادريس  السيد 
لي  األأط ل حي  زنقة   828 عنوانه)ا) 

كر7ت 22222 الدار البير ء املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821223.

836I

مكتب الحس أ ت ح ل

 PHARMACIE TAYBAH
BERRECHID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الحس أ ت ح ل
22 ش رع الداخلة الط أق االول قر7ة 
الجم عة ، 22432، الدار البير ء 

املغرب
 PHARMACIE TAYBAH

BERRECHID شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي 369 
ركراكة أرشيد - 26122 أرشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
15525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2221 يوليوز   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 PHARMACIE TAYBAH  :

.BERRECHID
غرض الشركة أإيج ز : صيدالني.

 369  : االجتم عي  املقر  عنوان 
أرشيد   26122  - أرشيد  ركراكة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ربسم ل الشركة: 1.255.222 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا)  ي سر  ألقيدة  السيد 

أرشيد 26122 أرشيد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ي سر  ألقيدة  السيد 

أرشيد 26122 أرشيد املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 االأتدائية أبرشيد أت ر7خ 

2221 تحت رقم 975.

837I

EURO ACCOUNTING HOUSE

GENIUS POWER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

GENIUS POWER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي رقم 35. 
تجزئة النجد - 24222 الجديدة 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
19323

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.GENIUS POWER
شراء   -  : أإيج ز  الشركة  غرض 
وبيع وتركيب وإصالح وصي نة بي من 
الط قية  والحلول  الط قة  معدات 
الكهرب ء   - املتجددة.  والط ق ت 
 - الكهرب ء  بعم ل  وجميع  الع مة. 
تدفئة والتهو7ة وتكييف الهواء - تي ر 
استش رة   - ع لي  تي ر   / منخفض 

واملس عدة.
املعدات  وإصالح  صي نة 
واألجهزة  الكمبيوتر  وبجهزة  الفنية 

اإللكترونية ؛
األعم ل الع مة والخ صة.-شبكة 
وصي نة  وتركيب  تصميم  اله تف. 
الهي ك2 واألنظمة الليفية البصر7ة ؛

واملب ني  املتنوعة  البن ء  بعم ل 
الصن عية والهندسة املدنية والنج رة 
الحدائق؛  األلومنيوم؛  نج رة  ؛ 

السب كة الصحية.
التج رة أجميع بنواعه ..

 .35 رقم   : عنوان املقر االجتم عي 
الجديدة   24222  - النجد  تجزئة 

اململكة املغربية.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد الرحم ن نعيم : 1.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
نعيم  الرحم ن  عبد  السيد 
 24222 أدر  تجزئة   .84 عنوانه)ا) 

الجديدة اململكة املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

نعيم  الرحم ن  عبد  السيد 

 24222 أدر  تجزئة   .84 عنوانه)ا) 

الجديدة اململكة املغربية

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

13 بأر27  االأتدائية أ لجديدة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 27724.

838I

KARE ACCOUNTING

experion
إعالن متعدد القرارات

KARE ACCOUNTING

تق طع ش رع عبد املومن و ش رع 

انوال A416 ط أق 3 رقم 19 ، 

22242، الدار البير ء املغرب

experion »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر7ك الوحيد»

وعنوان مقره  االجتم عي: الطر7ق 

الوطنية رقم 9 تجزئة النعيم 
رقم 64-65 تيط ملي2 - 22222 

الدارالبير ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

.327263

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

2221 تم اتخ ذ  22 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تعدي2 نش ط الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تحديث النظ م األس �شي للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

أند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

للشركة  الرئي�شي  النش ط  تعدي2 

النش ط املتمث2 في أيع  وذلك أإلغ ء 

أ لنش ط  االحتف ظ  مع  السي رات 

جميع  شراء  و  أيع  وهو  الرئي�شي 

و  السي رات  غي ر  وقطع  مستلزم ت 

إض فة نش ط جديد بال وهو تقديم 

أ لصي نة  املتعلقة  الخدم ت  جميع 

الع مة للسي رات.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822217.

839I

ste el ghazal consulting

 STE TIGHZA METALIQUE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

ste el ghazal consulting

الط أق 3 رقم 64 تجزئة الفرح ألوك 

4 ، 54222، خنيفرة املغرب

 ste tighza metalique sarl au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة 21 

اضغ احس ين - 54422 امر7رت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

4295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste  : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.tighza metalique sarl au

االشغ ل   : غرض الشركة أإيج ز 

املختلقة.
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوان 

امر7رت   54422  - اضغ احس ين   21

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ربسم ل الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم ك لت لي:
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 : اله دي  عبد  أوزاهير  السيد 

درهم   122 أقيمة  حصة   12.222

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اله دي  عبد  أوزاهير  السيد 

حي  زنقة21   2 الط أق  عنوانه)ا) 

احس ين 54422 امر7رت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اله دي  عبد  أوزاهير  السيد 

حي  زنقة21   2 الط أق  عنوانه)ا) 

احس ين 54422 امر7رت املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس   29 االأتدائية أخنيفرة أت ر7خ 

2222 تحت رقم 139.

842I

nador conseil sarl au

RIF TRANS EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

RIF TRANS EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  االجتم عي حي الفتح 

العروي - 62222 الن ظور املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.23685

الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 

تمت   2222 م رس   28 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

االستيراد والتصدير.

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أ لن ضور أت ر7خ 29 م رس 

2222 تحت رقم 389.

841I

FIDUCIAIRE ZBIRI

CHILLING BISTROT
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE ZBIRI
 AVENUE ZERKTOUNI 36/35
 APT N° 10 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
CHILLING BISTROT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر7ك 

الوحيد»
وعنوان مقره  االجتم عي: جليز 
الجوز ت زنقة اأن سين  النوري 
اطل�شي حي السماللية الط أق 
السفلي مح2 رقم 7 - 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السج2 التج ري: 
.92259

أمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2222 م رس   32 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
قرار رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
املفليح  السيد  حصة   122 تفو7ت 
و7لي  اير7ك  السيد  لص لح  خ لد 

اندري الف ر7ز 
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
من  خ لد  املفليح  السيد  استق لة 

مه مه كمسير لشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
اندري  و7لي  اير7ك  السيد  تعيين 

الف ر7ز كمسير جديد لشركة 
قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

تحيين النظ م االس �شي لشركة 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  أند 
اندري  و7لي  اير7ك  السيد  م يلي: 
الف ر7ز مس هم الجديد و الوحيد ب 

12.222درهم
أند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
الف ر7ز  اندري  و7لي  اير7ك  السيد 
 122 ب  الشركة  م ل  راس  ص حب 

حصة 
أند رقم 9: الذي ينص على م يلي: 
الف ر7ز  اندري  و7لي  اير7ك  السيد 

ص حب 122 حصة 

على  ينص  الذي   :14 رقم  أند 
اندري  و7لي  اير7ك  السيد  م يلي: 

الف ر7ز هو املسير الوحيد لشركة 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 134771.

842I

ائتم نية »مكتب الدراس ت كنتوس» ش.ذ.م.م

PASLABO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

ائتم نية »مكتب الدراس ت كنتوس» 
ش.ذ.م.م

13، زنقة واد ز7ز، رقم 4، بكدال 
الرب ط ، 12292، الرب ط املغرب

PASLABO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي اكدال، 
22، زنقة واد ز7ز، رقم 1، عند 
كنتوس كوم. - 12292 الرب ط 

املغرب.
ح2 شركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.157223

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر ح2   2222 بأر27   15 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 12.222 ربسم له   مبلغ   PASLABO
اإلجتم عي  مقره   وعنوان  درهم 
 ،1 رقم  ز7ز،  واد  زنقة   ،22 اكدال، 
الرب ط   12292  - عند كنتوس كوم. 

املغرب نتيجة ل : سبب شخ�شي.
و حدد مقر التصفية ب اكدال، 
 12292  -  .1 رقم  زنقة واد ز7ز،   ،22

الرب ط املغرب. 
و عين:

و  عزاوي  غزالن  السيد)ة) 
الحروري  معمورة  اق مة  عنوانه)ا) 
عم رة 22 رقم 6 11122 سال الجديدة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   26 أت ر7خ  أ لرب ط  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 123564.
843I

AUDINORD SARL

GMI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

AUDINORD SARL
رقم 58، الط أق الس دس، إق مة 
لين ، زاو7ة ش رع محمد الخ مس، 

ش رع ط ن ط ن وحي لبن ن ، 
TANGER MAROC ،92222
GMI MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي تقسمة 
ف تن أنجاللي اق مة 172 الط أق 
4 الشقة رقم 22 طر7ق تطوان - 

92222 طنجة املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري 
.92353

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 12 فبراير 2222 تم تحو27 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 172 اق مة  أنجاللي  ف تن  »تقسمة 
طر7ق   22 رقم  الشقة   4 الط أق 
املغرب»  طنجة   92222  - تطوان 
مركز الزو7ن،  ش رع األردن،   22« إلى 
طنجة   92222  -  33 رقم   5 الط أق 

املغرب».
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أطنجة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 252824.
844I

LE LEGALISTE

GOUTPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA
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 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

GOUTPRO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي ش رع 
بنف ، زاو7ة زنقة كلوس دي أروف نس 

،الط أق 9، الشقة ب 8 - الدار 
البير ء 22222 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
539829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.GOUTPRO
شراء،   : أإيج ز  الشركة  غرض 
تصدير وتوزيع جميع  استيراد،  أيع، 

املنتج ت واملواد في قط ع األغذية..
ش رع   : االجتم عي  املقر  عنوان 
بنف ، زاو7ة زنقة كلوس دي أروف نس 
الدار   -  8 ب  الشقة   ،9 ،الط أق 

البير ء 22222 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد السالم ادري�شي عواد 
درهم   122 أقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد السالم ادري�شي عواد 

عنوانه)ا) - - - -.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عواد  ادري�شي  ايم ن  السيدة 

عنوانه)ا) - - - 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 822951.

845I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

SMAY TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
ش رع 11 ين ير عملية األطل�شي عم رة 
س1 شقة رقم 7 مراكش ، 42272، 

مراكش املغرب
SMAY TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي املح ميد 

ألوك 25 رقم 1147 - 42222 
مراكش اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
63257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2214 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMAY :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

. TRAV
*نج رة   : أإيج ز  الشركة  غرض 
األليمينيوم * بشغ ل البن ء * مق ول 

في بشغ ل الصب غة.
املح ميد   : عنوان املقر االجتم عي 
ألوك 25 رقم 1147 - 42222 مراكش 

اململكة املغربية.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.222  : السيد بحمد السم يري 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بحمد السم يري عنوانه)ا) 
النخي2   21 رقم  البون  أيوت  دوار 

42222 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بحمد السم يري عنوانه)ا) 
النخي2   21 رقم  البون  أيوت  دوار 

42222 مراكش املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2214 تحت رقم 68224.
846I

CHETTIOUI AHMED

LIXUS DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخرراء,م/ا,ش رع 

21,رقم 34 ، 92152، القصر الكبير 
املغرب

LIXUS DIGITAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي حي اوالد 

احم يد طر7ق املر7صة رقم 32 مكرر 
- 92152 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
3347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 بأر27   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIXUS :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

. DIGITAL
وك لة   : أإيج ز  الشركة  غرض 

تسو7ق رقمي.
: حي اوالد  عنوان املقر االجتم عي 

احم يد طر7ق املر7صة رقم 32 مكرر 

- 92152 القصر الكبير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 522  : العزوزي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد العزوزي عنوانه)ا) 

حي اوالد احم يد طر7ق املر7صة رقم 

132 92152 القصر الكبير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد العزوزي عنوانه)ا) 

حي اوالد احم يد طر7ق املر7صة رقم 

132 92152 القصر الكبير املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 أت ر7خ  الكبير  أ لقصر  االأتدائية 

بأر27 2222 تحت رقم 122.

847I

GOLD AMINE

GOLD AMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

GOLD AMINE

 N° 8 , Lotissement Yassmine 1 ,

 Boulevard AL Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC

GOLD AMINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 8 تجزئة 

الي سمين 1 ، ش رع الجوالن ، - 

22452 الدار البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 

539935



عدد 5713 - 25 رمر ن 1443 )27 بأر27 2222)الجريدة الرسمية   7642

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2222 م رس   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOLD :  اإلقتر ء أمختصر تسميته

.AMINE

بعم ل   : أإيج ز  الشركة  غرض 

التجزئة و االنع ش العق ري.

تجزئة   8  : عنوان املقر االجتم عي 

 -  ، الجوالن  ش رع   ،  1 الي سمين 

22452 الدار البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.222  : السيد الحسين أن الحو 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .

 : الحو  أن  الحسين  السيد 

1222حصة أقيمة 122.222 درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسين أن الحو عنوانه)ا) 

املدينة   11 فيال   1 مالك  اق مة 

الدار   27182 أوسكورة  الخرراء 

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين أن الحو عنوانه)ا) 

املدينة   11 فيال   1 مالك  اق مة 

الدار   27182 أوسكورة  الخرراء 

البير ء املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821354.

848I

BEN.COMPTA

 BACHIRI RACHID
NASNEWSMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BEN.COMPTA
ش رع الدرفوفي عم رة اإلتح د 

السكنية الط أق الث ني رقم 17 
OUJDA MAROC ،62222 ، وجدة

 BACHIRI RACHID
NASNEWSMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإلجتم عي زنقة أني 

مر7ن عم رة لعلج الط أق الث ني رقم 
OUJDA 60000 15 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

39161
 29 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 م رس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
أمختصر  اإلقتر ء  عند 
 BACHIRI RACHID  : تسميته  

.NASNEWSMA
محرر   : أإيج ز  الشركة  غرض 

املجلة اإللكترونية.
زنقة أني   : عنوان املقر االجتم عي 
مر7ن عم رة لعلج الط أق الث ني رقم 

OUJDA 60000 15 وجدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ ربسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
552 حصة   : السيدة بشيري كنزة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
السيد بشيري رشيد : 452 حصة 

أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  كنزة  بشيري  السيدة 

 1 دليلة  تجزئة   64 عم رة   6 شقة 

 62222 زواغة  الرحى  مجموعة 

ف س املغرب.

السيد بشيري رشيد عنوانه)ا) حي 

 14 يوسف أن ت شفين زنقة ب رقم 

62222 جرادة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كنزة  بشيري  السيدة 

 1 دليلة  تجزئة   64 عم رة   6 شقة 

 62222 زواغة  الرحى  مجموعة 

ف س املغرب

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأر27   11 أت ر7خ  أوجدة  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 472.

849I

مستأمنة املتنبي للمح سبة

MAO TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

مستأمنة املتنبي للمح سبة

132 ش رع املتنبي الط أق 2 ، 

23222، أني مالل املغرب

MAO TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الخيري ر7 ض السالم الط أق 

السفلي أني مالل - 23222 أني مالل 

املغرب.

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.9873

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر ح2   2222 بأر27   27 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ربسم له   مبلغ   MAO TRAVAUX

مقره   وعنوان  درهم   122.222

ر7 ض  الخيري  تجزئة  اإلجتم عي 

 - مالل  أني  السفلي  الط أق  السالم 

 : أني مالل املغرب نتيجة ل   23222

عدم القدرة على املن فسة .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الخيري ر7 ض السالم الط أق السفلي 

أني مالل - 23222 أني مالل املغرب. 

و عين:

السو7بة  الحكيم  عبد  السيد)ة) 

تجزئة   2 الع مر7ة  حي  عنوانه)ا)  و 

23222 أني  17 أني مالل  ملراأط رقم 

مالل املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أبني مالل أت ر7خ 14 بأر27 

2222 تحت رقم 372.

852I

GHAZIR COMPTA PRO

 HILTON LIMOUSINE
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 HILTON LIMOUSINE SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإلجتم عي القسمة 

املفرزة رقم 11 ب 11- ب و11 شقة 

أ لط أق الث ني ش رع حسن 2 ، 

مراكش-املن رة مراكش 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج2 التج ري : 

124543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2222 م رس   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة أ ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 

.HILTON LIMOUSINE SERVICE
النق2   : أإيج ز  الشركة  غرض 

السي حي-- النق2 الشخ�شي-
النق2 املدر�شي.

القسمة   : عنوان املقر االجتم عي 
شقة  و11  ب   -11 ب   11 رقم  املفرزة 
 ،  2 حسن  ش رع  الث ني  أ لط أق 
 42222 مراكش  مراكش-املن رة 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ربسم ل الشركة: 7.522.222 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : السعود  اأو  محمد  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   35.222

للحصة .
السعود  اأو  امين  محمد  السيد 
درهم   122 أقيمة  حصة   22.222  :

للحصة .
السيد ح تم اأو السعود : 22.222 

حصة أقيمة 122 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السعود  اأو  محمد  السيد 
زنقة   18 رقم   1 الشومبير  عنوانه)ا) 
االرجوان حي الر7 ض الرب ط 12222 

الرب ط املغرب.
السعود  اأو  امين  محمد  السيد 
زنقة   18 رقم   1 الشومبير  عنوانه)ا) 
االرجوان حي الر7 ض الرب ط 12222 

الرب ط املغرب.
السيد ح تم اأو السعود عنوانه)ا) 
75 زنقة أني وراين السوي�شي الرب ط 

12222 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السعود  اأو  محمد  السيد 
زنقة   18 رقم   1 الشومبير  عنوانه)ا) 
االرجوان حي الر7 ض الرب ط 12222 

الرب ط املغرب
السعود  اأو  امين  محمد  السيد 
زنقة   18 رقم   1 الشومبير  عنوانه)ا) 
االرجوان حي الر7 ض الرب ط 12222 

الرب ط املغرب

السيد ح تم اأو السعود عنوانه)ا) 
75 زنقة أني وراين السوي�شي الرب ط 

12222 الرب ط املغرب
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأر27   13 أت ر7خ  أمراكش  التج ر7ة 

2222 تحت رقم 4232.
851I

UGGC

 HASDEN CONSULTING
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تأسيس شركة

UGGC AFRICA
ش رع املسيرة الخرراء املع ر7ف 

الدار البير ء
 HASDEN CONSULTING

SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد

وعنوان مقره  اإلجتم عي 12 زنقة 
صبري أوجمعة شقة رقم 6 ، الدار 
البير ء - 22222 الدار البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر7ك الوحيد 

رقم التقييد في السج2 التج ري : 
537357

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  أمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2222 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشر7ك  ذات  محدودة 

أ ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر7ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   أمختصر  اإلقتر ء 
 HASDEN CONSULTING

.SARLAU
غرض الشركة أإيج ز : اإلستش رة 

في التسيير.
زنقة   12  : عنوان املقر االجتم عي 
الدار   ،  6 صبري أوجمعة شقة رقم 
البير ء  الدار   22222  - البير ء 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  ربسم ل  مبلغ 
درهم، مقسم ك لت لي:

 Denis HASDENTEUFEL السيد
درهم   12 أقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 Denis HASDENTEUFEL السيد

عنوانه)ا) 
إق مة ليتيركواز عم رة ، 1 شقة 31 
ش رع سيدي محمد أن عبد هللا الدار 

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Denis HASDENTEUFEL السيد
 1  ، إق مة ليتيركواز عم رة  عنوانه)ا) 
شقة 31 ش رع سيدي محمد أن عبد 

هللا الدار البير ء املغرب.
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

م رس 2222 تحت رقم 218723.
852I

UGGC

 OBERTHUR
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر7ك الوحيد

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

UGGC AFRICA
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 OBERTHUR TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
وعنوان مقره  اإلجتم عي أ رك 

تكنوبوليس مبنى B4 ، الط أق الث ني 
، صعيد 222 سال الجديدة - 11222 

املغرب.
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج2 التج ري -.
الوحيد  الشر7ك  قرار  أمقت�شى 
املؤرخ في 32 دجنبر 2221 تم تحو27 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»أ رك تكنوبوليس مبنى B4 ، الط أق 

 - 222 سال الجديدة  ، صعيد  الث ني 

11222 املغرب.إلى

نيرشور أ رك ش رع  الدار البير ء 

 22192 معروف  سيدي  القدس، 

الدار البير ء. 

أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 أت ر7خ  بسال  االأتدائية 

2222 تحت رقم 38326.

853I

HASSAN KHOUY

STE JALIL WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

HASSAN KHOUY

 N°37 AV HASSAN II

 KELAA SERAGHNA KELAA

 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC

STE JALIL WORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

كو7لم ت جم عة الصهر7ج - 43222 

قلعة السراغنة املغرب .

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.3459

أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر   2221 دجنبر   14 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 STE JALIL الوحيد  الشر7ك  ذات 

 122.222 ربسم له   مبلغ   WORK

درهم وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 

 43222  - كو7لم ت جم عة الصهر7ج 

 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة  قلعة 

املن فسة وتراجع االيرادات.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 43222  - كو7لم ت جم عة الصهر7ج 

قلعة السراغنة املغرب . 
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و عين:
اروي�شي  الجلي2  عبد  السيد)ة) 
جم عة  كو7لم ت  دوار  عنوانه)ا)  و 
السراغنة  قلعة   43222 الصهر7ج 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أقلعة السراغنة أت ر7خ 14 

دجنبر 2221 تحت رقم 222.
854I

HASSAN KHOUY

STE ANISS AVENIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ح2 شركة

HASSAN KHOUY
 N°37 AV HASSAN II

 KELAA SERAGHNA KELAA
 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC
STE ANISS AVENIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر7ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار اوالد 

مراق جم عة الشعراء - 43222 
قلعة السراغنة املغرب .

ح2 شركة
رقم التقييد في السج2 التج ري 

.4245
أمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2221 دجنبر   13 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 STE ANISS الوحيد  الشر7ك  ذات 
 122.222 ربسم له   مبلغ   AVENIR

درهم وعنوان مقره  اإلجتم عي دوار 
اوالد مراق جم عة الشعراء - 43222 
 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة  قلعة 

املن فسة و تراجع املداخي2 .
و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد 
مراق جم عة الشعراء - 43222 قلعة 

السراغنة املغرب . 
و عين:

و  عبو  الكر7م  عبد  السيد)ة) 
جم عة  مراق  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
السراغنة  قلعة   43222 الشعراء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ أرة 

الوث ئق املتعلقة أ لتصفية : 
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أقلعة السراغنة أت ر7خ 27 

دجنبر 2221 تحت رقم 580/2021.

855I

FLASH ECONOMIE

N&M IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر7ك وحيد

أمقت�شى عقد عرفي مؤرخ أت ر7خ 
تم تأسيس شركة   ,  2222 28 م رس 
وحيد  بشر7ك  املسؤولية  محدودة 

أ ملواصف ت الت لية:
 N&M IMMOBILIER «»

S.A.R.L.A.U التسمية : 
تجزئة   4 الرقم  التج ري:  املقر 
اكدال املح2 التج ري رقم 1 أوزنيقة.
الهدف التج ري: - منعش عق ري

 122222.22 الربسم ل: محدد في 
حصة كم    1222 درهم مقسمة إلى 

يلي:
السيد ن في محمد 1222 حصة. 

املدة: 99 سنة من ت ر7خ تأسيسه  
التسيير: السيد ن في محمد.

املحكمة  الق نوني:  اإليداع 
تحت الرقم  االأتدائية اأن سليم ن، 

229 سج2 تج ري رقم 7529.

856I

FLASH ECONOMIE

AZRO BARITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

AZRO BARITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر7ك الوحيد
ربسم له :122.222 درهم

مقره  اإلجتم عي: 117 زنقة اأن 
منير اق مة الزرق ء الط أق 2 رقم 18 

الدارالبير ء
رقم التقييد في السج2 التج ري: 

514129
تحو27 املقر االجتم عي للشركة

الع دي  الع م  الجمع  أمقت�شى 
املؤرخ أت ر7خ 24 ين ير 2222 في الدار 

البير ء قرر الشرك ء م  يلي
تحو27 املقر االجتم عي للشركة إلى 
132 ش رع السفير أن ع ئشة الط أق 
الدار   - الصخور السوداء   12 5 رقم 

البير ء
أ ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 أت ر7خ  البير ء  أ لدار  التج ر7ة 

بأر27 2222 تحت رقم 821257

857I

BOUKHRIS &ASSOCIES

MADAEF
شركة املس همة

تحو27 املقر االجتم عي للشركة

MADAEF
شركة مس همة ربسم له  محدد في 

13 274 222 222.22 درهم
مقره  االجتم عي: س حة مركز محج 
الر7 ض، مبنى 5، الط أق 4، الرب ط

السج2 التج ري أ لرب ط عدد: 
49655

االدارة  مجلس  محرر  أمقت�شى 
املنعقد أت ر7خ 12 دجنبر 2222 تقرر 

م  يلي:
للشركة  االجتم عي  املقر  نق2 
املوجود في: مبنى CDG، س حة موالي 

الحسن - الرب ط الى العنوان الت لي:
من  والخ مس  الرابع  الط أق ن 
من مجمع مب ني  جزء  و6،   5 املبنى 
ر7 ض»  مك تب محج  »أمركز  مسمى 

الك ئن أحي الر7 ض – الرب ط
اقتراح تعدي2 البند 4 من النظ م 

األس �شي للشركة.
الع م  الجمع  محرر  أمقت�شى 
االستثن ئي املنعقد أت ر7خ 12 نوفمبر 

2222 تقرر م  يلي:
املص دقة على قرار مجلس اإلدارة 
للشركة  االجتم عي  املقر  نق2  بشأن 

إلى العنوان املوضح بعاله؛
النظ م  من   4 البند  تحيين 

االس �شي للشركة.
أ لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  التج ري 
أت ر7خ   123411 أ لرب ط تحت عدد 

29 م رس 2222.
ملخص قصد النشر

858I
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املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع رقم 27/2222

حس ب رقم 4154

وف ء  ذة.  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

جق وة املوثقة أف س أت ر7خ 22 ين ير 

ين ير   28 أت ر7خ  واملسج2   2222

.2222

الب ئع :

الس كن   C331851 دهب ن  علي 

أف س رقم 29 زنقة الجياللي حي األم2 

ملعب الخي2.

املشتري :

الس كن   C516313 العلمي  انس 

ف س 77 زنقة 12 حي واد ف س.

أيع بص2 تج ري :

لألص2 التج ري رقم : 73932.

الك ئن أـ :

   N° 59 RUE 6 LOT 424 HAY 

OUED FES - FES.

أثمن قدره : 322.222 درهم.

بج2  داخ2  التعرض ت  وتقب2 

خمسة عشر يوم  من ت ر7خ النشرة 

الث نية أ لجر7دة الرسمية.

النشرة الث نية
عن رئيس كت أة الربط :

السيد سعيد أنسليم ن

42 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع رقم 28/2222

حس ب رقم 4175

مر7م  ذة.  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

أت ر7خ أف س  املوثقة   شرايبي 

أت ر7خ واملسج2   2222 ين ير   19 

28 ين ير 2222.

الب ئع :

GRARE FATIMA C12869 

 ALAMI KHALID C430731و

 N°32 rue isshak الس كنين 

.elmoussli hay Bader FES

املشتري :

 CHAOURI MOHAMED

 CHAOURI ABDELLAH و Q83324

 N°212 rue الس كنين   C462432

 essadik ben larbi lots elhajoui

.FES

أيع بص2 تج ري :

  77332    : لألص2 التج ري رقم 

.ET 77332

 BLOC 4 LOTS  : أـ  الك ئن 

.NASSIME BENSOUDA FES

أثمن قدره : 82.222 درهم.

بج2  داخ2  التعرض ت  وتقب2 

خمسة عشر يوم  من ت ر7خ النشرة 

الث نية أ لجر7دة الرسمية.

النشرة الث نية
عن رئيس كت أة الربط :

السيد املصطفى خط بي

43 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقديم بص2 تج ري حصة في شركة

ملف رقم : 2222/42

حس ب : 4462

في  مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أمراكش  ومسج2   2222 م رس   4

قدم السيد   2222 م رس   23 أت ر7خ 

حرمة علي الح م2 لبط قة التعر7ف 

الس كن   E554688 رقم  الوطنية 

رقم  ت نسيفت  زنقة  أ لسماللية 

اسالم  زهيد  والسيد  مراكش   292

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

رقم E569121 الس كن بش رع املن رة 

رقم  ر7 ض  األربعة  الفصول  فندق 

الحي الشتوي وذلك حسب فص2   3

للررائب،  الع م  للق نون   ter  161

 OLIVE HILLS SARL لف ئدة شركة 

أدوار  الك ئن  التج ري  األص  جميع 

اومن س تحن وت تمصلوحت مراكش 

ومطعم  للوقود  كمحطة  واملستغ2 

أالئحة االختي ر املسج2 تحت عددين 

تحليلين 135342 و 135342 ورقمين 

أجميع  و7749   7748 رقم  ترتيبيين 

عن صره امل دية واملعنو7ة أثمن قدره 

636.222 درهم كحصة في الشركة.

املذكور7ن  املتن زلين  دائني  فعلى 

إلى  أتعرض تهم  يتقدموا  بن  بعالن 

أ ملحكمة  التج ري  السج2  قسم 

التج ر7ة أمراكش داخ2 بج2 يبتدئ 

من ت ر7خ نشر اإلعالن األول و7نتهي في 

اليوم الخ مس عشر من نشر اإلعالن 

الث ني.

النشرة األولى
عن رئيس كت أة الربط

24 مكرر

املحكمة التج ر7ة أمراكش

أيع بص2 تج ري

ملف رقم 2222/33

حس ب رقم 4391

أمراكش  موثق  عقد  أمقت�شى 

مسج2   2222 ين ير   12 أت ر7خ 

أمراكش أت ر7خ 9 فبراير 2222 تحت 

املداخي2  سج2   : الت لية  املراجع 

بمر   ،2222-2223487-11271

وص2   ،2779/2022 أ ستخالص 

السيدة  أ عت   ،2222291911249

للبط قة  الح ملة  ألعربي  خديجة 

 E7157 رقم  للتعر7ف  الوطنية 

الح ملة  أنشب أة  حليمة  والسيدة 

رقم  للتعر7ف  الوطنية  للبط قة 

اأراهيم  السيد  عن  ني أة   ،E6868

الوطنية  للبط قة  الح م2  أنشب أة 

الس كن   ،E7189 رقم  للتعر7ف 

يوغسالفي   زنقة  جليز  أمراكش 

شيم ء  السيدة  لف ئدة   ،126 رقم 

الوطنية  للبط قة  الح ملة  العبريدي 

.EE619412 للتعر7ف رقم

الذي  التج ري  األص2  جميع 
يزاول فيه الصيدلة و7حم2 الشع ر 
 PHARMACIE MAMA التج ري 
دوار  أمراكش،  املستغ2   KHADIJA
املقيد  7.5 كم طر7ق اور7كة،  توك نة 
أ لسج2 التج ري للمحكمة التج ر7ة 
التحليلي  العدد  تحت  أمراكش، 
امل دية  عن صره  أجميع   ،44698
 1.622.222 أمبلغ  قوم  واملعنو7ة، 

درهم .
بعاله  املذكور  الب ئع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  أتصر7ح تهم  يتقدموا  بن 
التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 
أمراكش داخ2 بج2 يبتدئ من ت ر7خ 
اليوم  في  و7نتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخ مس عشر من نشر اإلعالن الث ني.

النشرة الث نية
عن رئيس كت أة الربط

44 مكرر

املحكمة التج ر7ة أمراكش
أيع بص2 تج ري

ملف رقم 2222/34
حس ب رقم 4392

في مؤرخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 
ومسج2 أمراكش   2221 نوفمبر   32
السيد  أ ع   2221 ديسمبر   2 أت ر7خ 
الح م2   AIT KDIR ABDELLATIF
رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 
تجزئة  أمراكش  الس كن   E274625
لف ئدة  مراكش   583 رقم   1 ألبك ر 
 HAMANI MOHAMMED السيد 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.C46646 رقم
الك ئن  التج ري  األص2  جميع 
12 مكرر طر7ق سيد يم ني  أمراكش 
يحم2  متجر  من  واملتكون  قصور، 
 MD EPICES EN DETAIL اسم 
رقم  التج ري  أ لسج2  واملسج2 
من السج2 التحليلي وتحت   95156
الترتيبي،  السج2  من   2558 رقم 
واملعنو7ة،  امل دية  عن صره  أجميع 

أمبلغ 1.222.222 درهم .

 II.  -  إعالنات قضائية
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بعاله  املذكور  الب ئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  أتعرض تهم  يتقدموا  بن 

التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 

أمراكش داخ2 بج2 يبتدئ من ت ر7خ 

اليوم  في  و7نتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعالن الث ني.

النشرة الث نية
عن رئيس كت أة الربط

45 مكرر

املحكمة التج ر7ة أمراكش

أيع بص2 تج ري

ملف رقم 2222/35

حس ب رقم 4412

في مؤرخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

17 فبراير 2222 أ ع السيد اله شمي 

البط قة  الح م2  الحوس  ايت 

ب  الس كن   E26162 رقم  الوطنية 

طر7ق الدار   467 ر7 ض السالم رقم 

البير ء مراكش.

الك ئن  التج ري  األص2  مجموع 

 13 5 رقم  ب الحي املحمدي الوحدة 

لبيع  مح2  عن  عب رة  وهو  مراكش، 

أ لسج2  واملقيد  الغذائية  املواد 

التج ري أمراكش تحت رقم 134442 

أجميع  اإلير حي  السج2  من 

عن صره امل دية واملعنو7ة أثمن قدره 

ايت  نعيمة  للسيدة  درهم   52.222

الوطنية  للبط قة  الح ملة  الحوس 

.E99895 رقم

فعلى دائني الب ئع املتن زل املذكور 

إلى  أتعرض تهم  يتقدموا  بن  بعاله 

أ ملحكمة  التج ري  السج2  قسم 

التج ر7ة أمراكش داخ2 بج2 يبتدئ 

من ت ر7خ نشر اإلعالن األول و7نتهي في 

اليوم الخ مس عشر من نشر اإلعالن 

الث ني.

النشرة الث نية
عن رئيس مصلحة كت أة الربط

46 مكرر

املحكمة التج ر7ة أمراكش

تقديم بص2 تج ري حصة في شركة

ملف رقم 2222/36

حس ب رقم 4411

في مؤرخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

أمراكش  ومسج2   2222 فبراير   25

قدم السيد   2222 فبراير   25 أت ر7خ 

أنعبد الرازق الح م2 لبط قة  زكر7 ء 

 E31947 رقم  الوطنية  التعر7ف 
رقم   2 كراب  بملكيس  ب  الس كن 

127 النخي2 الجنوبي مراكش لشركة 

 C.Z.BENABDERRAZIK SARL AU

الك ئن  الوحيد  الشر7ك  ذات  ش.م 

الحسن  ش رع   : االجتم عي  مقره  
 6 M رقم  الث ني عم رة حبوس ألوك 

أ ب دك لة مراكش في طور التأسيس.

جميع األص2 التج ري الك ئن ش رع 

 M الحسن الث ني عم رة حبوس ألوك
رقم 6 أ ب دك لة مراكش، واملعد على 

شك2 شخص طبيعي أجميع عن صره 

في شركة،  واملعنو7ة كحصة  امل دية 

قوم أمبلغ 322.222 درهم، واملسج2 

أ لسج2 التج ري تحت رقم 49124.

أنعبد  زكر7 ء  السيد  دائني  فعلى 

يتقدموا  بن  بعاله  املذكور  الرازق 
أتعرض تهم إلى قسم السج2 التج ري 

داخ2  أمراكش  التج ر7ة  أ ملحكمة 

اإلعالن  نشر  ت ر7خ  من  يبتدئ  بج2 

األول و7نتهي في اليوم الخ مس عشر 

من نشر اإلعالن الث ني.

النشرة الث نية
عن رئيس كت أة الربط

47 مكرر

املحكمة التج ر7ة أمراكش
أيع بص2 تج ري

ملف رقم 2222/37
حس ب رقم 4422

في مؤرخ  موثق  عقد   أمقت�شى 
أمراكش  مسج2   2222 م رس   18
السيد  أ ع   ،2222 م رس   21 في 
الح م2  اليوسفي،  عمر  موالي 
 ،EB99824 رقم  الوطنية  للبط قة 
ب   2 املسيرة  أمراكش،  الس كن 
التج ري  األص2  جميع   ،259 رقم 

 17 الك ئن أمراكش، صوكوم  متجر 

واملسج2  كمقهى،  واملستغ2  و18، 

تحت  أمراكش  التج ر7ة  أ ملحكمة 
التحليلي  من السج2   115714 رقم 

وتحت رقم 181 من السج2 الترتيبي، 

واملعنو7ة،  امل دية  عن صره  أجميع 

لف ئدة السيد توفيق امللوكي، الح م2 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

البير ء،  أ لدار  الس كن   ،B45942

أوعزة  دار   4 رقم  املحيط  تجزئة 

 222.222 قدره  أثمن  النواصر، 

درهم.

عمر  موالي  السيد  دائني  فعلى 

بعاله  املذكور  الب ئع  اليوسفي 

قسم  إلى  أتعرض تهم  يتقدموا  بن 

التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 

أمراكش داخ2 بج2 يبتدئ من ت ر7خ 

اليوم  في  و7نتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعالن الث ني.

النشرة الث نية

عن رئيس مصلحة كت أة الربط

48 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

ملف صعوبة املق ولة

رقم : 2218/8321/8

ملف التسو7ة القر ئية رقم : 

2219/8322/4

ملف رقم : 2222/8311/77

إشع ر أ ستبدال السنديك

بن  العموم  علم  في  ليكن 

بصدرت  أوجدة  التج ر7ة  املحكمة 

حكم    2222 م رس   32 أت ر7خ 

رقم :  ملف   2022/108 رقم  تحت 

أتعيين  ق�شى   2022/8311/77

في  سنديك   غزال  محمد  السيد 

رقم  القر ئية  التسو7ة  ملف 

مواجهة  في  املفتوح   2019/8302/4

أدال  تدغين»  األجور  معم2  »شركة 

عن السيد عبد الحكيم الور7 �شي.
رئيس مصلحة كت أة الربط

25

املحكمة التجارية بوجدة
إشه ر مستخرج عقد شراء حق 

تج ري
ملف رقم : 2222/16
حس ب رقم : 2612

حق تج ري  أمقت�شى عقد شراء 
لإلشه د  املنتصب ن  العدالن  حرره 
أوجدة  االستئن ف  محكمة  أدائرة 
ادريس ف رس وسعيد عجرود أت ر7خ 
أوجدة  مسج2   ،2222 فبراير   28
أت ر7خ 12 فبراير 2221، أ ع السيد :

أوجدة،  الس كن  راأحي،  محمد 
طر7ق سيدي ادريس، تجزئة الع مري 

ب 2/3.
للسيدة :

أوجدة،  الس كنة  فالحي،  اكرام 
ش رع عالل الف �شي، ألوك 68 رقم 8.
للدك ن  التج ري  األص2  جميع 
زنقة  درب امب صو،  الك ئن أوجدة، 
أ لسج2  املقيد   ،152-148 رقم   1
تحليلي،   87244 التج ري تحت رقم 

أثمن قدره 82.222 درهم.
املحكمة  بم م  التعرض ت  تقب2 
التج ر7ة أوجدة داخ2 بج2 بقص ه 
املوالية  يوم    (15( عشر  خمسة 
من   84 الث نية طبق  للم دة  للنشرة 

مدونة التج رة.
النشرة الث نية

رئيس مصلحة كت أة الربط

49 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة صعوب ت املق ولة

ملف تصفية قر ئية رقم : 
2217/18/58

ملف التوزيع رقم 2222/8324/78
أت ر7خ 7 بأر27 2222

امر عدد 193
أي ن أإيداع بمر توزيع منتوج 

التصفية القر ئية لف ئدة بجداد 
لشركة بطلنتيك دونيم

)امل دة 668 من مدونة التج رة)
املعنيين  األطراف  علم  في  ليكن 
مبلغ  توزيع  بمر  إيداع  تم  قد  بنه 
أ ملح صة  درهم   956.986,00
شركة بطلنتيك دونيم  لف ئدة اجراء 
الخ ضعة للتصفية القر ئية أكت أة 
التج ر7ة  املحكمة  لدى  الربط 

أ لرب ط - شعبة صعوب ت املق ولة-.
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ملقتري ت  وتطبيق   عليه،  وبن ء 

من مدونة التج رة يمكن   668 امل دة 

التوزيع،  بهذا  املعنيين  لألطراف 

الطعن فيه أ الستئن ف داخ2 بج2 

البي ن  هذا  نشر  ت ر7خ  من  يوم    15

أ لجر7دة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كت أة الربط

30

املحكمة التج ر7ة أ لرب ط

ملف رقم : 2222/26

حس ب رقم : 5268

الطرف األول : مجيد تميمي، رقم 

 A323968 أط قة التعر7ف الوطنية 

مغربي الجنسية.

 STE شركة   : الث ني  الطرف 

.AMANA VISION

ممثله  الق نوني : مجيد تميمي.

األص2 التج ري : نظ راتي.

 1 مح2   7 عم رة بم نة   : العنوان 

مسيرة 1، تم رة.

رقم السج2 التج ري : 71244.

أمصلحة  التعرض ت  وستقب2 

التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 

 (15( أ لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدور اإلعالن الث ني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كت أة الربط

72 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لرب ط

ملف رقم 2222/13

حس ب رقم 4885

أقالل الحسن   : األول   الطرف 
الوطنية  التعر7ف  أط قة  رقم    

A155122 مغربي الجنسية.

سمير وعز7ز رقم    : الطرف الث ني 

 A642889 أط قة التعر7ف الوطنية 

مغربي الجسية.

األص2 التج ري : محلبة.
حي   96 رقم   12 ألوك   : العنوان 

االنبع ث الرب ط.
رقم السج2 التج ري : 111876.

أمصلحة  التعرض ت  وستقب2 
التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 
 (15( أ لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدور اإلعالن الث ني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كت أة الربط

62 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لرب ط
ملف رقم : 2222/22
حس ب رقم : 5223

الطرف األول :
رقم  الجن يني،  الرحم ن  عبد 
 A162267 : أط قة التعر7ف الوطنية

مغربي الجنسية.
الطرف الث ني :

أط قة  رقم  ز7نب،  الجن يني 
 AA39111  : الوطنية  التعر7ف 

مغربية الجنسية.
أط قة  رقم  الجن يني،  خولة 
 AA68438  : الوطنية  التعر7ف 

مغربية الجنسية.
الز7تون  أيع   : التج ري  األص2 

ومشتق ته أ لتقسيط.
عبود  أن  احمد  زنقة   : العنوان 

إق مة 5 مح2 1 العك ري الرب ط.
رقم السج2 التج ري : 45598.

أمصلحة  التعرض ت  وستقب2 
التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 
 (15( أ لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدور اإلعالن الث ني.
النشرة الث نية

رئيس مصلحة السج2 التج ري

73 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لرب ط
ملف رقم 2222/21
حس ب رقم 4986

الطرف األول : ع ئشة البو7حي وي 
التعر7ف  البط قة  رقم  االدري�شي، 
مغربية   A482829 رقم  الوطنية 
املرحوم  ورثة  عن  ني أة  الجنسية 

أوبكر الب ش .
الحميد  عبد    : الث ني  الطرف 
التعر7ف  البط قة  رقم  العمراني، 
مغربي   A121844 رقم  الوطنية 

الجنسية.

إصالح   : التج ري  األص2 

إض في   4 بم2   : العنوان  السي رات، 

رقم 157 حي يعقوب املنصور الرب ط.

رقم السج2 التج ري : 41648.

أمصلحة  التعرض ت  وستقب2 

التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 

15 يوم  من صدور  أ لرب ط إلى غ ية 

اإلعالن الث ني.

النشرة الث نية
رئيس مصلحة السج2 التج ري

66 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لرب ط

ملف رقم : 2222/21

حس ب رقم : 4986

الطرف األول :

ورثة كديرة عبد الحكيم وهم :

بم مة اكديرة ؛

مر7م حكم ؛

سمية اكديرة ؛

محمد بم ل اكديرة ؛

رشيد اكديرة.

الطرف الث ني :

 KAMYANIS PHARMA شركة 

مقره  االجتم عي بكدال   ،SARL AU

الرب ط،   ،4 رقم  ش رع األأط ل،   15

الق دري  منير   : الق نوني  ممثله  

حسني، رقم أط قة التعر7ف الوطنية 

.A357322

 VENTE DE  : التج ري  األص2 

.PRODUIT PHARMACEUTIQUE

ش رع   15 بكدال،   : العنوان 

األأط ل، رقم 4، الرب ط.

رقم السج2 التج ري : 14397.

أمصلحة  التعرض ت  وستقب2 

التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 

 (15( أ لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدور اإلعالن الث ني.

النشرة الث نية
رئيس مصلحة السج2 التج ري

50 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132628
حس ب رقم : 19563

أيع بص2 تج ري
شه ب،  اأراهيم  السيد  فوت 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
البشير  السيد  لف ئدة   MC33442
الح م2 لبط قة التعر7ف  التجيدي، 

.I254298 الوطنية
أ لدار  التج ري  األص2  مجموع 
حي   ،24 زنقة  مكرر،   51 البير ء 
عمر أن الخط ب واملسج2 أ لسج2 

التج ري رقم 448912.
تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 
مكتب السج2 التج ري أ لدار البير ء 
يوم    (15( بج2 خمسة عشر  داخ2 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى

عن رئيس كت أة الربط

73 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء
ملف رقم : 132612
حس ب رقم : 19384

عقد تقدمة
الح م2  جداد،  حسن  السيد 
 B779173 رقم  الوطنية  للبط قة 
الطبيعي  للشخص  ممث2  أصفته 
أ لدار  التج ري  أ لسج2  ومسج2 
البير ء تحت رقم 253894 وبصفته 
مسير وحيد لشركة في طور التكو7ن 

خص ئصه  ك لت لي :
تم تصر7ح على م  يلي :

تم القي م أتقدمة طبيعية لشركة 
 MONDIAL VIGNETTE SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
مقره  االجتم عي ب   بشر7ك واحد، 
1 زنقة 57، حي افر7قي ، الدار البير ء.
تم مس همة في الشركة املذكورة 
بعاله أجميع عن صر بصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التج ري  األص2 
للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 
املس هم به  اأتداء من يوم تسجيله  

في السج2 التج ري.
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من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  بير  

النه ئي لهذه  اإلنش ء  االنتف ع اأتداء 

الشركة األص2 التج ري الك ئن أ لدار 

حي افر7قي ،   57 زنقة   1 ب  البير ء 

أ لسج2  واملسج2  البير ء  الدار 

رقم  تحت  البير ء  أ لدار  التج ري 

.253894

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج2 التج ري أ لدار البير ء 

يوم    (15( بج2 خمسة عشر  داخ2 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
رئيس كت أة الربط

74 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132618

حس ب رقم 19546

أيع بص2 تج ري
أنجلون  بس مة  السيد  فوت 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

غزالن  السيدة  لف ئدة   B448149

التعر7ف  لبط قة  الح ملة  لحب بي 

مجموع األص2   BE722256 الوطنية 

املسم ة  لصيدلية  املعد  التج ري 

أ لدار  املتواجدة  الكلي ت  صيدلية 

ادريس  موالي  ش رع   94 البير ء 

االول واملسج2 أ لسج2 التج ري رقم 

.183824

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

أ لدار  التج ري  السج2  مكتب 

عشر  خمسة  اج2  داخ2  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة االولى والث نية.

النشرة األولى

75 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء
ملف رقم : 132622
حس ب رقم 19626

أيع بص2 تج ري
هللا  عبد  املرحوم  ورثة  فوت 
املصمودي  مجيدة  السيدة  أنشوي 
التعر7ف  التعر7ف  لبط قة  الح ملة 
امين  السيد   BE523453 الوطنية  
التعر7ف  لبط قة  الح م2  أنشيوي 
ر7 ن  والق صر   BE917826 الوطنية 
سمير  وسيم  السيد  لف ئدة  أنشوي 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
األص2  مجموع    BK279916
املسم ة  لصيدلية  املعد  التج ري 
  PHARMACIE EZOHOURS
املتواجدة أ لدار البير ء عين الشف ء 
32 واملسج2 أ لسج2  2 رقم  1 زنقة 

التج ري رقم 282572.
تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 
أ لدار  التج ري  السج2  مكتب 
عشر  خمسة  اج2  داخ2  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة االولى والث نية.
النشرة األولى

76 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء
ملف رقم : 132624
حس ب رقم 19719

عقد تقدمة
الح ملة  فكري  فوز7ة  السيدة 
 B453886 رقم  الوطنية  للبط قة 
الطبيعي  للشخص  ممثلة  أصفته  
أ لدار  التج ري  أ لسج2  ومسج2 
 174212 رقم  تحت  البير ء 
في  لشركة  وحيدة  مسيرة  وبصفته  
طور التكو7ن خص ئصه  ك لت لي :  تم 
تصر7ح على م يلي تم القي م أتقدمة 
 PHARMACIE HAY طبيعية لشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   BALADIA
مقره   واحد  بشر7ك  محدودة 
االجتم عي ب 146 زنقة موالي ادريس 
املس همة  تم  البير ء  الدار  ألدية 
أجميع  بعاله  املذكورة  الشركة  في 
األص2 وخصوم  بصول  عن صر 

التج ري للشخص الطبيعي وتصبح   
الشركة م لكة للعن صر املس هم به  
من يوم تسجيله  في السج2  اأتداء 

التج ري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 
من  اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 
توقيع هذا العقد وسيكون له  بير  
النه ئي لهذه  االنش ء  االنتف ع اأتداء 
الك ئن  التج ري  األص2  الشركة 
زنقة موالي   146 ب  أ لدار البير ء 
ادريس ألدية الدار البير ء واملسج2 
البير ء  أ لدار  التج ري  أ لسج2 
فإن  وبذلك   174212 رقم  تحت 
الربط  أمكتب  تسج2  التعرض ت 
السج2  مكتب  التج ر7ة  أ ملحكمة 
داخ2 بج2  التج ري أ لدار البير ء 
خمسة عشر يوم  املوالي للنشرة األولى 

والث نية.
النشرة األولى

77 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132626
حس ب رقم : 19732

عقد تقدمة
الح م2  ي سين  كواني  السيد 
 BK141014 رقم  الوطنية  للبط قة 
الطبيعي  للشخص  ممثال  أصفته 
أ لدار  التج ري  أ لسج2  ومسج2 
البير ء تحت رقم 365648 وبصفته 
مسير وحيد لشركة في طور التكو7ن 

خص ئصه  الت لي :
تم تصر7ح على م  يلي :

تم القي م أتقدمة طبيعية لشركة  
ذات  شركة   GHIZLANE BUREAU
واحد  بشر7ك  محدودة  مسؤولية 
 ،C عم رة   221  : االجتم عي  مقره  
الشقة 5 إق مة الفردوس األلفة الدار 
الشركة  في  املس همة  تم  البير ء 
املذكورة بعاله أجميع عن صر بصول 
للشخص  التج ري  األص2  وخصوم 
م لكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 
من يوم  للعن صر املس هم به  اأتداء 

تسجيله  في السج2 التج ري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  بير  

اإلنش ء  ت ر7خ  من  اأتداء  االنتف ع 

األص2   : ب  الشركة  لهذه  النه ئي 

 221 التج ري الك ئن أ لدار البير ء 

إق مة الفردوس   5 الشقة   ،C عم رة 

واملسج2  البير ء،  الدار  األلفة 

أ لسج2 التج ري أ ملحكمة التج ر7ة 

أ لدار البير ء تحت رقم 365648.

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

أ لدار  التج ري  السج2  مكتب 

عشر  خمسة  بج2  داخ2  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
رئيس كت أة الربط

78 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132628

حس ب رقم : 19744

أيع حق اإليج ر
اوك ش  ليلى  السيدة  طرف  من 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح ملة 

السيدة  لف ئدة   BE522519 رقم 

رشيدة بمير الح ملة لبط قة التعر7ف 

مجموع   BE577868 رقم  الوطنية 

حق الكراء للمح2 التج ري واملتواجد 

األطلس  زنقة   19 البير ء  أ لدار 

مع ر7ف واملسج2 أ لسج2 التج ري 

رقم 416976.

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

أ لدار  التج ري  السج2  مكتب 

عشر  خمسة  بج2  داخ2  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
رئيس كت أة الربط

79 مكرر
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املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء
ملف رقم : 132632
حس ب رقم : 19833

أيع بص2 تج ري
فوت السيد خ لد عميد الح م2 
رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 
 ESPACE شركة  لف ئدة   BL14269
يمثله  السيد أوشعيب رحموني   4R
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
األص2  مجموع   BK187699 رقم 
املسم ة  ملقهى  املعد  التج ري 
املتواجد أ لدار   «LONDON SIDE»
 8 عم رة   2 الرحمة  مدينة  البير ء 
دار أوعزة النواصر واملسج2   3 رقم 

أ لسج2 التج ري رقم 437932.
تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 
أ لدار  التج ري  السج2  مكتب 
عشر  خمسة  بج2  داخ2  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى

رئيس كت أة الربط

80 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء
ملف رقم : 132634
حس ب رقم : 19862

أيع بص2 تج ري
فوتت السيدة نوال املاللي الح ملة 
رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 
سكينة  السيدة  لف ئدة   BJ180490
التعر7ف  لبط قة  الح ملة  ألعوني 
مجموع   EE475852 رقم  الوطنية 
لصيدلية  املعد  التج ري  األص2 
 PHARMACIE OUM AL« املسم ة 
البير ء  أ لدار  املتواجد   «QORA
سيدي مومن 16 ش رع موالي هش م 
املسج2  بنس  تجزئة  القر7ة  حي 

أ لسج2 التج ري رقم 321252.
تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 
أ لدار  التج ري  السج2  مكتب 
عشر  خمسة  بج2  داخ2  البير ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى

رئيس كت أة الربط

81 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء
ملف رقم : 132578
حس ب رقم : 19228

عقد تقدمة
الح م2  حسن،  مروان  السيد 
 BK92166 رقم  الوطنية  للبط قة 
الطبيعي  للشخص  ممث2  أصفته 
واملسج2 أ لسج2 التج ري تحت رقم 
محمد،  الشو7خ  والسيد   278976
 C221852 الح م2 للبط قة الوطنية 
الطبيعي  للشخص  ممث2  أصفته 
واملسج2 أ لسج2 التج ري تحت رقم 
278974 وبصفتهم  مسيران للشركة 
البركة  كريسط ل  التكو7ن  طور  في 
ك زا شركة ذات املسؤولية املحدودة 

خص ئصه  ك لت لي :
تم تصر7ح على م  يلي :

طبيعية  أتقدمة  القي م  تم 
لشركة  كريسط ل البركة ك زا شركة 
 CRISTAL محدودة  مسؤولية  ذات 
مقره    EL BARAKA CASA SARL
122 محج  االجتم عي أ لدار البير ء 
قيس ر7ة   ،21 رقم  حم ن الفطواكي، 

البركة.
املذكورة  الشركة  مس همة  تم 
بعاله أجميع عن صر بصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التج ري  األص2 
للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 
املس هم به  اأتداء من يوم تسجيله  

في السج2 التج ري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 
اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 
له   وسيكون  العقد  هذا  توقيع  من 
اإلنش ء  من  اأتداء  االنتف ع  بير  
النه ئي لهذه الشركة األص2 التج ري 
محج   122 البير ء  أ لدار  الك ئن 
قيس ر7ة   ،21 رقم  حم ن الفطواكي، 
التج ري  أ لسج2  واملسج2  البركة، 
 278974 رقم  تحت  البير ء  أ لدار 

و278976.
تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 
أ لدار  التج ري  السج2  )مكتب 
عشر  بج2 خمسة  داخ2  البير ء) 

)15) يوم  املوالي للنشرة الث نية.
النشرة الث نية
رئيس كت أة الربط

53 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132582

حس ب رقم : 19217

عقد تقدمة

الح م2  السيد عبد هللا فرم س، 

 A332194 رقم  الوطنية  للبط قة 

الطبيعي  للشخص  ممث2  أصفته 

أ لدار  التج ري  أ لسج2  ومسج2 

البير ء تحت رقم 421222 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكو7ن.

خص ئصه  ك لت لي :

تم تصر7ح على م  يلي :

تم القي م أتقدمة طبيعية لشركة  

 STE LA PHARMACIE RYAD

ذات  شركة   SOFIA SARL AU

واحد  بشر7ك  محدودة  مسؤولية 

مقره  االجتم عي ب تجزئة 772 نسيم 

اسالن، ليس سفة، الدار البير ء.

تم املس همة في الشركة املذكورة 

بعاله أجميع عن صر بصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التج ري  األص2 

للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 

املس هم به  اأتداء من يوم تسجيله  

في السج2 التج ري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 

اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

له   وسيكون  العقد  هذا  توقيع  من 

اإلنش ء  من  اأتداء  االنتف ع  بير  

النه ئي لهذه الشركة األص2 التج ري 

 772 تجزئة  البير ء  أ لدار  الك ئن 

واملسج2  ليس سفة،  اسالن،  نسيم 

البير ء  أ لدار  التج ري  أ لسج2 

تحت رقم 421222.

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

أمكتب السج2 التج ري.

النشرة الث نية
رئيس كت أة الربط

54 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132582

حس ب رقم : 19219

عقد تقدمة

الح ملة  املر7قي،  اكرام  السيدة 

 BK9580 رقم  الوطنية  للبط قة 

الطبيعي  للشخص  ممثلة  أصفته  

أ لدار  التج ري  أ لسج2  ومسجلة 

البير ء تحت رقم 231588 وبصفته  

مسيرة وحيدة لشركة في طور التكو7ن.

خص ئصه  ك لت لي :

تم تصر7ح على م  يلي :

طبيعية  أتقدمة  القي م  تم 

 LAMRIKI PHARMACIE لشركة  

ذات  شركة   MOULAY ISMAIL

واحد  بشر7ك  محدودة  مسؤولية 

مقره  االجتم عي ب 286 ش رع موالي 

اسم عي2، الحي املحمدي.

تم املس همة في الشركة املذكورة 

بعاله أجميع عن صر بصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التج ري  األص2 

للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 

املس هم به  اأتداء من يوم تسجيله  

في السج2 التج ري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  بير  

النه ئي  اإلنش ء  من  اأتداء  االنتف ع 

لهذه الشركة األص2 التج ري الك ئن 

موالي  ش رع   286 البير ء  أ لدار 

الحي املحمدي، واملسج2  اسم عي2، 

البير ء  أ لدار  التج ري  أ لسج2 

تحت رقم 231588.

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

أمكتب السج2 التج ري.

النشرة الث نية
رئيس كت أة الربط

55 مكرر
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املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132584

حس ب رقم : 19123

عقد تقدمة

الح م2  ف خر،  هش م  السيد 

 BE554788 رقم  الوطنية  للبط قة 

الطبيعي  للشخص  ممث2  أصفته 

أ لدار  التج ري  أ لسج2  ومسج2 

البير ء تحت رقم 315572 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكو7ن.

خص ئصه  ك لت لي :

تم تصر7ح على م  يلي :

تم القي م أتقدمة طبيعية لشركة  

 PHARMACIE FAMILIALE INARA

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقره   واحد  بشر7ك  محدودة 

حي موالي   ،187 االجتم عي ب زنقة 

عبد هللا، رقم 15، الدار البير ء.

تم املس همة في الشركة املذكورة 

بعاله أجميع عن صر بصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التج ري  األص2 

للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 

املس هم به  اأتداء من يوم تسجيله  

في السج2 التج ري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  بير  

النه ئي  اإلنش ء  من  اأتداء  االنتف ع 

لهذه الشركة األص2 التج ري الك ئن 

حي موالي   187 زنقة  أ لدار البير ء 

البير ء  15،الدار  رقم  هللا،  عبد 

أ لدار  التج ري  أ لسج2  واملسج2 

البير ء تحت رقم 315572.

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

أمكتب السج2 التج ري.

النشرة الث نية
رئيس كت أة الربط

56 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132586

حس ب رقم : 19289

عقد تقدمة
الح م2  أنجلون،  نجيب  السيد 

 C332147 رقم  الوطنية  للبط قة 

الطبيعي  للشخص  ممثال  أصفته 

وغير مسج2 أ لسج2 التج ري أ لدار 

في  وحيد  مسير  وبصفته  البير ء 

شركة في طور التكو7ن بشر7ك واحد 

خص ئصه  ك لت لي :

تم تصر7ح على م  يلي :

تم القي م أتقدمة طبيعية لشركة  

 LABORATOIRE BENJELLOUN»

شركة   BEAUSEJOUR« SARL AU

بشر7ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 ،129 االجتم عي  مقره   واحد 

الدار  ش رع عمر الخي م حي الراحة، 

الشركة  في  املس همة  تم  البير ء 

املذكورة بعاله أجميع عن صر بصول 

للشخص  التج ري  األص2  وخصوم 

م لكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من يوم  للعن صر املس هم به  اأتداء 

تسجيله  في السج2 التج ري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  بير  

اإلنش ء  ت ر7خ  من  اأتداء  االنتف ع 

األص2   : ب  الشركة  لهذه  النه ئي 

التج ري الك ئن أ لدار البير ء 129، 

الدار  ش رع عمر الخي م حي الراحة، 

أ لسج2  املسج2  والغير  البير ء، 

التج ري أ لدار البير ء.

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج2 التج ري.

النشرة الث نية

رئيس كت أة الربط

57 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132588

حس ب رقم : 19146

عقد تقدمة
الح م2  السيد محمد ن جي زراد، 

 B352924 رقم  الوطنية  للبط قة 

الح ملة  االودي،  شفيقة  السيدة 

 B462445 رقم  الوطنية  للبط قة 

للشخص  ممثالن  أصفتهم  

أ لسج2  ومسجلين  الطبيعي 

رقم  تحت  البير ء  أ لدار  التج ري 

وبصفتهم    306188/306186

طور  في  لشركة  وحيدين  مسيرين 

التكو7ن خص ئصه  ك لت لي :

تم تصر7ح على م  يلي :

تم القي م أتقدمة طبيعية لشركة  

ذات  شركة   ZERTEX» SARL»

وحيد  بشر7ك  املحدودة  املسؤولية 

زنقة  زاو7ة   ،137 االجتم عي  مقره  

محمد سميحة واخوان لغر7ني، الدار 

الشركة  في  املس همة  تم  البير ء 
املذكورة بعاله أجميع عن صر بصول 

للشخص  التج ري  األص2  وخصوم 

م لكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من يوم  للعن صر املس هم به  اأتداء 

تسجيله  في السج2 التج ري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  بير  

اإلنش ء  ت ر7خ  من  اأتداء  االنتف ع 

األص2   : ب  الشركة  لهذه  النه ئي 

التج ري الك ئن أ لدار البير ء 137، 

واخوان  سميحة  محمد  زنقة  زاو7ة 

واملسج2  البير ء،  الدار  لكر7ني، 

البير ء  أ لدار  التج ري  أ لسج2 

تحت رقم 306188/306186.

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج2 التج ري.

النشرة الث نية
رئيس كت أة الربط

58 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132592

حس ب رقم : 19224

عقد تقدمة
الح م2  بس مة،  أن ني  السيد 

 BE647171 رقم  الوطنية  للبط قة 

الطبيعي  للشخص  ممثال  أصفته 

أ لدار  التج ري  أ لسج2  ومسج2 

البير ء تحت رقم 423462 وبصفته 

مسير وحيد في شركة في طور التكو7ن 

خص ئصه  ك لت لي :

تم تصر7ح على م  يلي :

تم القي م أتقدمة طبيعية لشركة  

«YOKLI IMMOBILIER» شركة ذات 

واحد  بشر7ك  املحدودة  املسؤولية 

البير ء  أ لدار  االجتم عي  مقره  

تجزئة 46 ش رع الزرقطوني، ط أق 2، 

شقة رقم 6، تم املس همة في الشركة 

املذكورة بعاله أجميع عن صر بصول 

للشخص  التج ري  األص2  وخصوم 

م لكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من يوم  للعن صر املس هم به  اأتداء 

تسجيله  في السج2 التج ري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  بير  

اإلنش ء  ت ر7خ  من  اأتداء  االنتف ع 

األص2   : ب  الشركة  لهذه  النه ئي 

التج ري الك ئن أ لدار البير ء تجزئة 

46 ش رع الزرقطوني، ط أق 2، شقة 

التج ري  أ لسج2  واملسج2   ،6 رقم 

أ لدار البير ء تحت رقم 423462.

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج2 التج ري.

النشرة الث نية
رئيس كت أة الربط

59 مكرر
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املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132594

حس ب رقم : 19251

عقد تقدمة
الح م2  الراقي،  رشيد  السيد 

 BK127908 رقم  الوطنية  للبط قة 

الطبيعي  للشخص  ممثال  أصفته 

أ لدار  التج ري  أ لسج2  ومسج2 

البير ء تحت رقم 283574 وبصفته 

مسير وحيد في شركة في طور التكو7ن 

خص ئصه  ك لت لي :

تم تصر7ح على م  يلي :

تم القي م أتقدمة طبيعية لشركة  

«MONPRO» SARL AU شركة ذات 

واحد  بشر7ك  املحدودة  املسؤولية 

البير ء  أ لدار  االجتم عي  مقره  

تم  درب الكدية،   ،7 زنقة  مكرر،   42

املس همة في الشركة املذكورة بعاله 

أجميع عن صر بصول وخصوم األص2 

وتصبح  الطبيعي  للشخص  التج ري 

الشركة م لكة للعن صر املس هم به  

من يوم تسجيله  في السج2  اأتداء 

التج ري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  بير  

اإلنش ء  ت ر7خ  من  اأتداء  االنتف ع 

األص2   : ب  الشركة  لهذه  النه ئي 

البير ء  أ لدار  الك ئن  التج ري 

الكدية،  درب   ،7 زنقة  مكرر،   42

أ لدار  التج ري  أ لسج2  واملسج2 

البير ء تحت رقم 283574.

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج2 التج ري.

النشرة الث نية

رئيس كت أة الربط

60 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132596

حس ب رقم : 19314

عقد تقدمة
سدات،  الرزاق  عبد  السيد 

رقم  الوطنية  للبط قة  الح م2 

أصفته ممثال للشخص   BE575427

الطبيعي ومسج2 أ لسج2 التج ري 

 442826 رقم  تحت  البير ء  أ لدار 

وبصفته مسير وحيد في شركة في طور 

التكو7ن خص ئصه  ك لت لي :

تم تصر7ح على م  يلي :

طبيعية  أتقدمة  القي م  تم 

 SOCIETE RESIDENCE« لشركة  

شركة   BENBRAHIM» SARL AU

بشر7ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

أ لدار  االجتم عي  مقره   واحد 

البير ء 443، ش رع محمد الخ مس 

تم املس همة  البير ء  الدار   ،1 رقم 

أجميع  بعاله  املذكورة  الشركة  في 

األص2  وخصوم  بصول  عن صر 

الطبيعي وتصبح  للشخص  التج ري 

الشركة م لكة للعن صر املس هم به  

من يوم تسجيله  في السج2  اأتداء 

التج ري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألص2  امللكية  ك م2  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  بير  

اإلنش ء  ت ر7خ  من  اأتداء  االنتف ع 

األص2   : ب  الشركة  لهذه  النه ئي 

البير ء  أ لدار  الك ئن  التج ري 

،1 ش رع محمد الخ مس رقم   ،443 

أ لسج2  واملسج2  البير ء  الدار   

رقم  تحت  البير ء  أ لدار  التج ري 

.442826

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج2 التج ري.

النشرة الث نية

رئيس كت أة الربط

61 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء
ملف رقم : 132612
حس ب رقم : 19398

أيع بص2 تج ري
الزفزوف،  بس مة  السيد  فوت 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
شركة   لف ئدة   BK387083 رقم 
 «PHARMACIE CHAMS SOPHIA»
هند  السيدة  طرف  من  املمثلة 
التعر7ف  لبط قة  الح ملة  الص لبي 
مجموع   BH362622 رقم  الوطنية 
عن  عب رة  وهو  التج ري  األص2 
الدكتور  »صيدلية  مسم ة  صيدلية 
أ لدار  واملتواجد  بس مة»  الزفزوف 
رقم  صوفي   ر7 ض  تجزئة  البير ء 
أ لسج2  واملسج2  ليس سفة،   89

التج ري رقم 447274.
تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 
أ لدار  التج ري  السج2  مكتب 
عشر  خمسة  بج2  داخ2  البير ء 

يوم  املوالية للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
رئيس كت أة الربط

62 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء
ملف رقم : 132616
حس ب رقم : 19536

أيع بص2 تج ري
فوت ورثة املرحوم أرك ت محمد، 
املسج2 أ لسج2 التج ري تحت رقم 

: 131556
الح م2  أرك ت،  هللا  عبد  السيد 
رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

BE15312 ؛
الح ملة  ادامي ،  ز7نب  السيدة 
رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

J106905 ؛
الح م2  ادامية،  علي  السيد 
رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

BH141656 ؛
الح م2  ادامية،  إأراهيم  السيد 
رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

A229395 ؛
الح م2  ادامية،  لحسن  السيد 
رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

BH9999 ؛

الح م2  ادامية،  علي  السيد 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

B593817 ؛

ايبورك  ف طمة  السيدة  لف ئدة 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح ملة 
األص2  مجموع   AE254722 رقم 

املدينة  البير ء  أ لدار  التج ري 
محمد  زنقة   ،TER 136 القديمة 

أ لسج2  مسجلون  والغير  العلوي، 

التج ري.

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

أ لدار  التج ري  السج2  مكتب 

عشر  خمسة  بج2  داخ2  البير ء 

يوم  املوالية للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
رئيس كت أة الربط

63 مكرر

املحكمة التج ر7ة أ لدار البير ء

ملف رقم : 132622

حس ب رقم : 19629
أيع بص2 تج ري

فوت السيد محمد بمين سهالوي، 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 
الشركة  لف ئدة   BB122932 رقم 

التي  العم مرة  صيدلية  املسم ة 

تمثله   السيدة غيثة الشبربي الح ملة 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 
مجموع األص2 التج ري   BE819117

»صيدلية  املسم ة  لصيدلية  املعد 

العم مرة» واملتواجدة أ لدار البير ء 

النواصر مسجد الكوثر العم مرة بوالد 

ص لح رقم 21 و 21 مكرر، واملسج2 

أ لسج2 التج ري رقم 442484.

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج ر7ة  أ ملحكمة  الربط  أمكتب 

أ لدار  التج ري  السج2  مكتب 

عشر  خمسة  بج2  داخ2  البير ء 

يوم  املوالية للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
رئيس كت أة الربط

64 مكرر
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املحكمة التجارية بأكادير
ملف رقم : 2222/12

حس ب خصو�شي : 3289
تفو7ت بص2 تج ري

املحرر  البيع  عقد  أمقت�شى 
أمكتب األست ذ س لم أورحيم موثق 
بهيئة بك دير املحرر في 22 يوليو 2222 
أ عت أموجبه السيدة رشيدة نديم  
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح ملة 
أ لسج2  واملسجلة   J94648 رقم 
أأك دير  التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري 
األص2  جميع   63712 رقم  تحت 
التج ري املؤسس على املح2 الك ئن 
غزالي ش رع الحسن األول   74 أرقم 
لف ئدة السيدة  حي الداخلة بك دير، 
وئ م ف تح الح ملة لبط قة التعر7ف 
الوطنية رقم G486591 أثمن إجم لي 

قدره 122.222 درهم.
وبذلك فإن رئيسة مصلحة كت أة 
بن  ذي مصلحة  لك2  تعلن  الربط 
ضبط  أمكتب  تسج2  التعرض ت 
داخ2  أأك دير  التج ر7ة  املحكمة 
يوم    (15( بج2 الخمسة عشرة يوم  
للم دة  الث نية طبق   للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التج رة.
النشرة األولى

رئيسة مصلحة كت أة الربط

98 مكرر

املحكمة التج ر7ة أأك دير
مكتب السج2 التج ري
ملف رقم : 2222/11
حس ب رقم : 3125
تفو7ت بص2 تج ري

التوثيقي املؤرخ  العقد  أمقت�شى 
أمكتب  واملحرر   2222 م رس   2 في 
فوت  أأك دير،  موثق  هز27  ذ/رشيد 

أموجبه السيدين :
لبط قة  الح م2  صغور،  حسن 
 J387458 رقم  الوطنية  التعر7ف 
أأك دير  التج ري  أ لسج2  واملسج2 

تحت رقم 62724 ؛
لبط قة  الح م2  صغور،  يونس 
 J356065 رقم  الوطنية  التعر7ف 
أأك دير  التج ري  أ لسج2  واملسج2 

تحت رقم 59982.

عبدايمي،  محمد  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

التج ري  األص2  ك فة   Z254177

والك ئن   JNANE DAKHLA املدعو 

الداخلة،  حي  األول  الحسن  بش رع 

بك دير، أثمن إجم لي قدره 922.222 

درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كت أة 

بن  ذي مصلحة  لك2  يعلن  الربط 

ضبط  أمكتب  تسج2  التعرض ت 

املحكمة التج ر7ة أأك دير داخ2 بج2 

املوالية  يوم    (15( عشر  الخمسة 

من   84 الث نية طبق  للم دة  للنشرة 

مدونة التج رة.

النشرة األولى
تحت جميع التحفظ ت

رئيس مصلحة كت أة الربط

99 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسو7ة القر ئية

إشع ر

شركة S.D.BATIMENT في شخص 

ممثله  الق نوني

 S.D.B safe and developed وشركة

Building في شخص ممثله  الق نوني

وعبد الرحم ن البوز7دي وسعيد 

دأون

أت ر7خ  الص در  الحكم  أمقت�شى 

رقم  امللف  في   2222 م رس   31

الحكم  رقم   2020/8301/68

التج ر7ة  قرت املحكمة   2022/18

أطنجة :

التصفية  مسطرة  أفتح   -  1

القر ئية في مواجهة :

في   S.D.BATIMENT شركة 

مقره   الق نوني  ممثله   شخص 

الق �شي  زنقة  أملتقى  االجتم عي 

 2 الط أق  عي ض إق مة بأ  سفي ن، 

أ لسج2  مسجلة  طنجة   12 شقة 

التج ر7ة  املحكمة  لدى  التج ري 

أطنجة تحت رقم 24431 ؛

 S.D.B safe and وشركة 

شخص  في   developed Building

االجتم عي   مقره   الق نوني  ممثله  
أتجزئة الخير 2 رقم 3 إق مة خديجة 

مسجلة  طنجة   8 شقة   4 الط أق 

املحكمة  لدى  التج ري  أ لسج2 

التج ر7ة أطنجة تحت رقم 75127 ؛

البوز7دي  الرحم ن  وعبد 

للشركة  الح لي  املسير  أصفته 
S.D.BATIMENT عنوانه : 127، زنقة 

الخوارزمي حي واد املخ زن، أرك ن ؛

املسير  أصفته  دأون  وسعيد 

 S.D.BATIMENT للشركة  الس أق 

 ،51 رقم  السنوبر  تجزئة   : عنوانه 

طنجة.

عن  التوقف  ت ر7خ  أتحديد   -  2

الدفع للجميع في 32 بكتوبر 2222.
دأون  سعيد  أتحمي2   -  3

شركة  حصوم  شخصية  أصفة 

S.D.BATIMENT كلي  وتر مني .

األهلية  بسقوط  الحكم   -  4

التج ر7ة لك2 من سعيد دأون وعبد 

الرحم ن البوز7دي.
5 - أتعيين السيد محمد الزنط ري 

ق ضي  منتدأ  والسيد محمد سعيد 

حج جي ن ئب  له والسيد موراد ن يت 

من  ف ملطلوب  وعليه  سنديك   علي 

الدائنين التصر7ح أديونهم للسنديك 

تترمن  ق ئمة موقعة  املعين ضمن 

املب لغ املطلوبة مرفقة أ لوث ئق وذلك 

من ت ر7خ  داخ2 بج2 شهر7ن اأتداء 

هذا اإلشع ر أ لجر7دة الرسمية طبق  

للمواد 584.
عن رئيس مصلحة كت أة الربط

100

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن تحو27 بص2 تج ري من 

شخص اعتب ري إلى معنوي
ملف رقم 2222/12
حس ب رقم 31348

مؤرخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أت ر7خ ومسج2   2222 6 ين ير   في 

 14 م رس 2222 تحت رقم

السيد  ق م   5705/6150
 BENDAHOU MOHAMED
التعر7ف  لبط قة  الح م2   FAYCAL
أتحو27   BE822675 رقم  الوطنية 
األص2 التج ري من شخص اعتب ري 
شركة  اسم  في  معنوي  شخص   إلى 
«LE PRIVE SARL - SARL» الك ئن ب 
. 41 Bis AV DES FAR, EL JADIDA :
 : نش ط  في  املزاول 
.«RESTAURATEUR A LA CARTE»

والكيفية  الشروط  وذلك حسب 
املذكورة في العقد.

أ لديون  التصر7ح ت  وعليه فإن 
أ ملحكمة  الربط  أكت أة  تقب2 
بج2 داخ2  أ لجديدة   االأتدائية 

 15 يوم  من ت ر7خ النشرة الث نية.
النشرة األولى

املشرف على مصلحة السج2 التج ري

101 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن أيع بص2 تج ري

ملف رقم 2222/21
حس ب رقم 29256

في  مؤرخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
أت ر7خ  ومسج2   2221 22 بكتوبر 
السيدة  أ عت   2221 بكتوبر   28
لبط قة  الح ملة  معط وي  هند 
التعر7ف الوطنية رقم BB53651 إلى 
السيد بمين الزروقي الح م2 لبط قة 
  MC252982 التعر7ف الوطنية رقم 
واملسج2  التج ري  األص2  من  فرع 
 34364 أ لسج2 التج ري تحت رقم 
 2 Quartier PAM Sidi  : الك ئن ب 
نش ط   في  املزاول   ،Ali Azemmour
 EXPLOITATION D’OFFICINE»
اسم تحت   «DE PHARMACIE 
حسب  وذلك   «LA GLOIRE»
الشروط والكيفية املذكورة في العقد.
تقب2  التعرض ت  فإن  وعليه 
االأتدائية  أ ملحكمة  الربط  أكت أة 
من  يوم    15 بج2  داخ2  أ لجديدة 

ت ر7خ النشرة الت لية.
النشرة الث نية

املشرف على مصلحة السج2 التج ري

6 مكرر
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املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 12/2222
حس ب رقم : 48656

الطرف األول :
أط قة  رقم  محمد،  الن صري 
مغربي   AB7883  : التعر7ف الوطنية 

الجنسية.
الطرف الث ني :

 PHARMACIE LES شركة 
.PYRAMIDES SALE SARL AU

الن صري   : الق نوني  مسيره  
محمد.

األص2 التج ري : صيدلية.
العنوان : 6، ش رع محمد أن عبد 

هللا حي نهرة قر7ة سال.
 رقم السج2 التج ري : 13384.

أمصلحة  التعرض ت  وستقب2 
التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 
بسال إلى غ ية خمسة عشر )15) يوم  

من صدور اإلعالن الث ني.
النشرة األولى

إمر ء : رئيس مصلحة كت أة الربط

63 مكرر

املحكمة االأتدائية بسال
ملف رقم : 7/2222

حس ب رقم : 48654
الطرف األول :

رقم أط قة  النج ر جم ل الدين، 
التعر7ف الوطنية : AB22968 مغربي 

الجنسية.
الطرف الث ني :

 PHARMACIE CHIFAA شركة 
 : مسيره  الق نوني   SALA SARL AU

النج ر جم ل الدين.
األص2 التج ري : صيدلية.

عبد هللا  موالي  ش رع   : العنوان 
سال   22 عم رة  ك  مجموعة   4 س 

الجديدة.
رقم السج2 التج ري : 22398.

أمصلحة  التعرض ت  وستقب2 
التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 
 (15( أ لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدور اإلعالن الث ني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كت أة الربط

31 مكرر

املحكمة االأتدائية بسال

ملف رقم : 8/2222

حس ب رقم : 48653

: أنعربية هند، رقم  الطرف األول 

أط قة التعر7ف AB254243 مغربية 

الجنسية.

شركة   : الث ني  الطرف 

 PHARMACIE AL MOHIT SALE

.SARL AU

مسيره  الق نوني : أنعربية هند.

األص2 التج ري : صيدلية.

لوتيسمو سعيد حجي،   : العنوان 

رقم 1432، طر7ق قنيطرة، سال.

رقم السج2 التج ري : 32682.

أمصلحة  التعرض ت  وستقب2 

التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 

بسال إلى غ ية خمسة عشر )15) يوم  

من صدور اإلعالن الث ني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كت أة الربط

32 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 9/2222

حس ب رقم : 48659

الطرف األول : رزوق احس ن، رقم 

مغربية   J206483 التعر7ف  أط قة 

الجنسية.

شركة   : الث ني  الطرف 

 PHARMACIE DAR DMANA

.SALE SARL AU

مسيره  الق نوني : رزوق احس ن.

األص2 التج ري : صيدلية.

أرونش  لوتيسمو   39  : العنوان 

و7نغ، زاو7ة زنقة أرك ن، سال.

رقم السج2 التج ري : 13132.

أمصلحة  التعرض ت  وستقب2 

التج ر7ة  أ ملحكمة  التج ري  السج2 

بسال إلى غ ية خمسة عشر )15) يوم  

من صدور اإلعالن الث ني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كت أة الربط

33 مكرر

املحكمة االأتدائية بسال
مكتب السج2 التج ري

ملف رقم : 13/2222

حس ب رقم : 52655
إعالن أيع بص2 تج ري

مسج2  عدلي  عقد  أمقت�شى 

 2222 بغسطس   14 أت ر7خ  أ لرب ط 

شركة  اشترت  أمقتر ه  والذي 

ذات   AL FATH FOOD SARL AU

السج2 التج ري أ ملحكمة االأتدائية 

من الب ئع   32245  : بسال تحت رقم 

له  السيد ايت يوسف محمد الح م2 
 : سكن ه   ،A721822  : رقم  ل ب.ت. 

تجزئة الحمد،   ،14 عم رة   ،5 الرقم 

جميع  تم رة  ز7 د،  اأن  ط رق  ش رع 

املخصص  للمح2  التج ري  األص2 

ملقهى، الواقع أرقم 34، ش رع موالي 

سال  القر7ة،  الفرح،  حي  يوسف، 

 : رقم  التج ري  أ لسج2  واملسج2 

.36288

تسج2  التعرض ت  فإن  وبذلك 

االأتدائية  املحكمة  ضبط  أكت أة 

ت ر7خ  من  يبتدئ  بج2  داخ2  بسال 

يوم    15 في  و7نتهي  األولى  النشرة 

املوالية للنشرة الث نية لهذا اإلعالن.

النشرة األولى

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
تقديم بص2 تج ري حصة في شركة

ملف رقم : 2222/11

حس ب رقم : 49513

مصحح  عرفي  عقد  أمقت�شى 

 2222 فبراير   18 أت ر7خ  اإلمر ء 

واملسج2 أت ر7خ 7 م رس 2222 أإدارة 

التسجي2 أ لرب ط.

أحب ح،  مر7م  السيدة  تقدمت 

رقم  الوطنية  للبط قة  الح ملة 

 8  AD142629 الس كنة أإق مة دي ر 

 11 شقة   4 عم رة   2 سين  ألوك 

 PHARMACIE احصين، سال لشركة 

ذات  شركة   ASSABIL MEDICAL

واحد  بشر7ك  محدودة  مسؤولية 

االجتم عي مقره   التأسيس  في طور 

 ،452 تجزئة سال الجديدة فيال رقم 

سال األص2 التج ري املقيد أ لسج2 

بسال  االأتدائية  أ ملحكمة  التج ري 

أجميع عن صره   38276 تحت الرقم 

امل دية واملعنو7ة.
فعلى دائني مقدم األص2 التج ري 

املذكور بعاله بن يتقدموا أتعرض تهم 

إلى قسم السج2 التج ري أ ملحكمة 

من  يبتدئ  بج2  داخ2  االأتدائية 

اليوم  في  و7نتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخ مس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الث ني.

النشرة الث نية

51 مكرر

املحكمة االأتدائية بسال
هبة بص2 تج ري

ملف رقم 2222/12
حس ب رقم 56217

أمقت�شى عقد هبة بص2 تج ري 
املدرسية  األدوات  أيع  في  مستغ2 
أ لتقسيط،  التبغية  واملنتوج ت 
موني   األست ذة  أمكتب  املوقع 
أت ر7خ بسال،  موثقة   أوفراوي، 
وهب السيد منير   ،2222 م رس   7  
اليسرى  أتجزئة  الس كن  كحيشة، 
الفيالت  تجزئة   15 رقم  والزرق ء 
التعر7ف  لبط قة  والح م2  سال 
لف ئدة   ،AB145423 رقم  الوطنية 
الس كنة  كحيشة،  غزالن  السيدة 
 15 رقم  والزرق ء  اليسرى  أتجزئة 
تجزئة الفيالت سال والح ملة لبط قة 

.AB217224 التعر7ف الوطنية رقم

أحي  الك ئن  التج ري  األص2 
طر7ق   3 رقم   31 عم رة  النهرة 

استغالله  ألج2  سال،  القنيطرة 

السيد منير كحيشة مسج2 أ لسج2 

بسال  االأتدائية  أ ملحكمة  التج ري 

وقد قومت هذه   37772 تحت رقم 

الهبة أثمن إجم لي قدره ثالثون بلف 

.(DH 32.222( درهم
التج ري  أ لسج2  اإليداع  تم 
 لدى املحكمة االأتدائية بسال أت ر7خ
 28 م رس 2222 ملف رقم 2022/12.
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أمصلحة  التعرض ت  وستقب2 

السج2 التج ري أ ملحكمة االأتدائية 

صدور  من  يوم    15 غ ية  إلى  بسال 

اإلعالن الث ني.

النشرة الث نية

67 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعيون

أيع بص2 تج ري
م رس   31 أموجب عقد موثق في 

أوجندار  ضي ء  السيد  أ ع   2222

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح ملة 

A322141 للسيدة ز7نب الدأدا  رقم 

.SL9224 الح ملة للتعر7ف الوطنية

املستغ2  التج ري  األص2  ك فة 

العيون  اإلداري  الحي  مكة  بش رع 

السج2  من   RC  21422 رقم  تحت 

السج2  من   1631 رقم  التحليلي 

الترتيبتي.

فعلى دائني الب ئع املذكور بعاله بن 

يتقدموا أتعرض تهم إلى قسم السج2 

التج ري أ ملحكمة االأتدائية أ لعيون 

من ت ر7خ نشر االعالن األول و7نتهي في 

نشر  من  عشر  )الخ مس   15 اليوم 

االعالن الث ني).

النشرة األولى

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل

أيع بص2 تج ري

ملف البيع

حس ب رقم : 4532

إن رئيس مصلحة كت أة الربط 

تطبيق   أأز7الل  االأتدائية  أ ملحكمة 

مدونة  من   83 الفص2  ملقتري ت 

التج رة الق نون رقم 15.95، يعلن بنه 

أمقت�شى عقد توثيقي منجز من طرف 

األست ذة بم2 وكيلي، موثقة أبني مالل 

أ ع السيد   ،2222 م رس   18 أت ر7خ 

عز7ز أنيشو الح م2 لبط قة التعر7ف 

الوطنية رقم I528382، للسيد ط رق 

التعر7ف  لبط قة  الح م2  ايت حدو 

األص2   ،I467226 رقم  الوطنية 

التج ري الك ئن أأز7الل، حي الوحدة 

تحت  »مقهى»  واملخصص الستغالل 

بهذه  واملسج2  اوبرا»  »مقهى  اسم 

وذلك   ،14192 رقم  تحت  املحكمة 

أثمن قدره 152.222 درهم.

أمصلحة  التعرض ت  ستقب2 

السج2 التج ري أ ملحكمة االأتدائية 

يوم  من   15 أأز7الل وذلك إلى غ ية 

صدور هذا اإلعالن.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كت أة الربط

64 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف أيع : 2222/22

حس ب خصو�شي : 11288
تحو27 شخص ذاتي إلى شخص 

معنوي أمس همة عينية
يعلن رئيس مصلحة كت أة الربط 
بنه  أ ملحمدية  االأتدائية  أ ملحكمة 
أت ر7خ  املبرم  التحو27  عقد  أموجب 
تم تحو27 الشخص   2222 فبراير   2

الذاتي إلى شخص معنوي.
الشخص الذاتي : السيدة حليمة 
ر7في الح ملة للبط قة الوطنية رقم 
أ لسج2  واملسجلة   M165524
 9386 التج ري أ ملحمدية تحت رقم 
الك ئن أإق مة اأن رشد درج 8 الط أق 

2 املحمدية.
 PHARMACIE : الشخص املعنوي
ذات  شركة   RIF MOHAMMEDIA
شر7ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
عينية  أمس همة  امل ل  ربس  وحيد، 
ش رع  مقره   درهم،   3.222.222  :
سبتة إق مة نبي2 عم رة ب مك زة رقم 
: السيدة حليمة  4 املحمدية، املسير 

ر7في.
التعرض ت  جميع  فإن  وعليه 
يجب بن تقدم إلى كت أة ضبط هذه 
من  يوم    15 بج2  داخ2  املحكمة 

ت ر7خ صدور النشرة الث نية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كت أة الربط
هند لصفر

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات  

أيع مفت ح

ملف رقم : 2222/28

حس ب رقم : 15784

أت ر7خ عرفي  عقد   أمقت�شى 

السيدة  أ عت   2221 م رس   16

مليكة ملغ ري الح ملة ل ب.ت.و رقم 

F192224 ني أة عن السيدتين ه جر 

شفيق  للسيد  أيهي  ايت  وشيم ء 

رقم  ب.ت.و  ل  الح م2  املنصوري 

 98 أرقم  الك ئن  املفت ح   XA59222

حي السالم 2 تيفلت الخميس ت أثمن 

في  درهم وحدد ثمن الكراء   92.222

مبلغ 752 درهم للشهر. 

لذلك فإن جميع التعرض ت يجب 

أ ملحكمة  الربط  أكت أة  بن توضع 

بج2  داخ2  أ لخميس ت  االأتدائية 

من  اأتداء  يوم    (15( خمسة عشر 

ت ر7خ صدور النشرة الث نية.

النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كت أة الربط

97 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 
رقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 
بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/594 
القطعة  على  سيجرى  الذي   2222
تراب  أصيلة  يسمى  أمك ن  األرضية 
إدار7ة  شه دة  ذات  الخرف ن  دوار 
 9 أت ر7خ   883 أ الستغالل  تتعلق 
أ لجم عة  املتواجد   2222 م رس 
دائرة  زومي،  قي دة  زومي،  التراأية 
زومي، إقليم وزان،  اأتداء من ت ر7خ 
22 بأر27 2222 إلى غ ية 4 م ي 2222 
أحث علني في شأن مشروع الترخيص 
أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 
امل شية  وإرواء  املنزلي  االستعم ل 
العبسالمي   محمد  السيد  لف ئدة 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.LC162991
4

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/589 
العق ر  على  سيجرى  الذي   2222
أ ملك ن  لكرارمة  املدعو  الجم عي 
للجم عة  الت بع  لكرارمة  املسمى 
شه دة  ذي  لكرارمة  الساللية 
 29 أت ر7خ   173 رقم  اإلستغالل 
أ لجم عة  املتواجد   2221 ديسمبر 
قي دة القصيبية،  التراأية لقصيبية، 
سيدي  إقليم  القصيبية،  دائرة 
بأر27   25 اأتداء من ت ر7خ  سليم ن،  
أحث   2222 م ي   4 إلى غ ية   2222
الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 
لف ئدة  هكت ر   2.52 مس حة  سقي 
السيد عبد هللا عن ب الح م2 لبط قة 

.G323374 التعر7ف الوطنية
5

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/585 
العق ر  على  سيجرى  الذي   2222
الدشرة  املدعو  الجم عي  املسمى 
الت بع  الدشرة  املسمى  أ ملك ن 
ذي  الدشرة  الساللية  للجم عة 
شه دة إدار7ة رقم 18 أت ر7خ 9 فبراير 
2222 املتواجد أ لجم عة التراأية لال 
ميمونة، قي دة لال ميمونة، دائرة لال 
ميمونة، إقليم القنيطرة،  اأتداء من 
ت ر7خ 25 بأر27 2222 إلى غ ية 4 م ي 
مشروع  شأن  في  علني  أحث   2222
امل ء  وجلب  ثقب  أإنج ز  الترخيص 
منه، من بج2 سقي مس حة 2.2855 
هكت ر لف ئدة السيد اجبيلو عبد هللا 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.GB126329
6

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/584 
العق ر  على  سيجرى  الذي   2222
اململوك للجم عة الساللية البراهمة 
 2383/2021 عدد  إيج ر  عقد  ذي 
ملف عدد 18174 أت ر7خ 29 ديسمبر 
التراأية  أ لجم عة  املتواجد   2221
سال،   إقليم  ع مر،  أ شو7ة  ع مر، 
إلى   2222 بأر27   25 من ت ر7خ  اأتداء 
غ ية 4 م ي 2222 أحث علني في شأن 
وجلب  أئر  أإنج ز  الترخيص  مشروع 
مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 
مروان  السيد  لف ئدة  هكت ر   2.3
املنصوري الح م2 لبط قة التعر7ف 

.AB123514 الوطنية
7

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/605 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

الرسم  ذي   III فرش ش  املسمى 

املتواجد   R/13353 عدد  العق ري 

قي دة  التراأية القصيبية،  أ لجم عة 

إقليم  القصيبية،  دائرة  القصيبية، 

سيدي سليم ن،  اأتداء من ت ر7خ 25 

 2222 م ي   4 إلى غ ية   2222 بأر27 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

1.9395 هكت ر لف ئدة  سقي مس حة 

السيد الجياللي الت قي الح م2 لبط قة 

.G121124 التعر7ف الوطنية

8

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/600 

العق ر7ن  على  الذي سيجرى   2222

ذي   2 وفن كو   39 املسميين فوارات 

و   R/20604 العق ر7ين  الرسمين 

أ لجم عة  املتواجدين   R/20209

اإلدار7ة  امللحقة  القنيطرة،  التراأية 

إقليم قنيطرة،   دائرة العص م،   ،12

إلى   2222 بأر27   25 من ت ر7خ  اأتداء 

غ ية 4 م ي 2222 أحث علني في شأن 

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 

السيد رح ل  لف ئدة  هكت ر   6.4832

التعر7ف  لبط قة  الح م2  أولكوط 

.Y81222 الوطنية

9

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/591 
العق ر  على  سيجرى  الذي   2222
الت بع  امليك  بوالد  املدعو  الجم عي 
ذي  امليك  بوالد  الساللية  للجم عة 
أت ر7خ   59 رقم  اإلستغالل  شه دة 
املتواجد أ لجم عة   2222 م رس   15
بحواز  قي دة  الحدادة،  التراأية 
القنيطرة،  بحواز  دائرة  القنيطرة، 
ت ر7خ  من  اأتداء  القنيطرة،   إقليم 
م ي   4 غ ية  إلى   2222 بأر27   25
مشروع  شأن  في  علني  أحث   2222
امل ء  وجلب  ثقب  أإنج ز  الترخيص 
منه، من بج2 سقي مس حة 1.1231 
هكت ر لف ئدة السيد عبد هللا عسيلة 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.G522539
10

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/599 
العق ر  على  سيجرى  الذي   2222
املسمى الخير 22 ذي الرسم العق ري 
عدد 13/26172 املتواجد أ لجم عة 
دائرة  قي دة املكرن،  التراأية املكرن، 
اأتداء  إقليم القنيطرة،   أنمنصور، 
إلى غ ية   2222 بأر27   25 ت ر7خ  من 
شأن  في  علني  أحث   2222 م ي   4
مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 
مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 
السيد  لف ئدة  هكت ر   16.2865
لبط قة  الح م2  الزغ ري  الك م2 

.G233227 التعر7ف الوطنية
11
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/595 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

الرسم  ذي   18 الشب ب  املسمى 

الك ئن   52/13705 عدد  العق ري 

ومكن سة  سفي ن  م لك  أني  أقبيلة 

التراأية  أ لجم عة  املتواجد 

دائرة  أنمنصور،  قي دة  أنمنصور، 

اأتداء  إقليم القنيطرة،   أنمنصور، 

إلى غ ية   2222 بأر27   25 ت ر7خ  من 

شأن  في  علني  أحث   2222 م ي   4

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

امل ء منه، من بج2 سقي مس حة 12 

هكت ر لف ئدة السيد الوزاني الكرديع 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.G258736

12

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/588 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

املسمى الشعير 1 ذي الرسم العق ري 

أ لجم عة  املتواجد   67/7904 عدد 

دائرة  أورزو7ن،  آيت  التراأية 

اأتداء  الح جب،   إقليم  الح جب، 

إلى غ ية   2222 بأر27   25 ت ر7خ  من 

شأن  في  علني  أحث   2222 م ي   4

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

 5 من بج2 سقي مس حة  منه،  امل ء 

 STE DOMAINE لف ئدة  هكت رات 

NAKHWA SARL في شخص ممثله  

الق نوني.

13

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27  ف تح  أت ر7خ  ح.ج/2022/576 

القطعة  على  سيجرى  الذي   2222

األرضية املسم ة دار مو�شى أتراب دوار 

 774 اكراينو ذات شه دة إدار7ة رقم 

املتواجد   2222 م رس  ف تح  أت ر7خ 

قي دة  زومي،  التراأية  أ لجم عة 

وزان،   إقليم  زومي،  دائرة  زومي، 

إلى   2222 بأر27   19 من ت ر7خ  اأتداء 

أحث علني في   2222 بأر27   29 غ ية 

شأن مشروع الترخيص أإنج ز ثقب 

وجلب امل ء منه، من بج2 االستعم ل 

عزوز   محمد  السيد  لف ئدة  املنزلي 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.LC58443

14

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس   31 أت ر7خ  ح.ج/2022/577 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

عدد  املطلب  ذي  الرميلة  املسمى 

عدد  إدار7ة  شه دة  وذي  ر   13122

املتواجد   2222 م رس   7 أت ر7خ   97

قي دة  ارميالت،  التراأية  أ لجم عة 

سيدي  إقليم  بهت،  دائرة  مخت ر، 

بأر27   19 ت ر7خ  من  اأتداء  ق سم،  

2222 إلى غ ية 29 بأر27 2222 أحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

لف ئدة  هكت رات   3 مس حة  سقي 

الح م2  محمد  الكداري  السيد 

.G12761 لبط قة التعر7ف الوطنية

15

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس   31 أت ر7خ  ح.ج/2022/578 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

املسمى بهت س نك رزازقة ذي الرسم 

الك ئن أقبيلة   67/86 العق ري عدد 

بوالد يحيى املتواجد أ لجم عة التراأية 

أومعيز، قي دة أومعيز، دائرة سيدي 

سليم ن،   سيدي  إقليم  سليم ن، 

إلى   2222 بأر27   19 من ت ر7خ  اأتداء 

أحث علني في   2222 بأر27   29 غ ية 

شأن مشروع الترخيص أإنج ز ثقبين 

سقي  بج2  من  منهم ،  امل ء  وجلب 

لف ئدة  هكت ر   53.3919 مس حة 

السيد مغراوي احمد الح م2 لبط قة 

.A247545 التعر7ف الوطنية

16

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس   31 أت ر7خ  ح.ج/2022/579 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

الجم عي املدعو ثلث أ ملك ن املسمى 

الساللية  للجم عة  الت بع  رحو  بوالد 

بوالد رحو ذي شه دة االستغالل رقم 

 2222 م رس   3 أت ر7خ   03/2022

ع مر  التراأية  أ لجم عة  املتواجد 

إقليم  القصيبية،  دائرة  الشم لية، 

سيدي  إقليم  سليم ن،  سيدي 

سليم ن،  اأتداء من ت ر7خ 19 م رس 

2222 إلى غ ية 29 م رس 2222 أحث 

علني في شأن مشروع الترخيص أإنج ز 

ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 سقي 

السيد  لف ئدة  هكت ر   2.75 مس حة 

لبط قة  الح م2  امليلودي  كوراي 

.G394891 التعر7ف الوطنية

17

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م رس   31 أت ر7خ  ح.ج/2022/575 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222
املسمى فرش ش ذي الرسم العق ري 

أ لجم عة  املتواجد   30/8213 عدد 

التراأية صفص ف، قي دة صفص ف، 

دائرة الغرب أني م لك، إقليم سيدي 

بأر27   19 ت ر7خ  من  اأتداء  ق سم،  

2222 إلى غ ية 29 بأر27 2222 أحث 

علني في شأن مشروع الترخيص أإنج ز 

ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 سقي 

مس حة 3.7228 هكت ر لف ئدة السيد 

لبط قة  الح م2  السحت  التج ني 

.GN25542 التعر7ف الوطنية

18

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/582 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

الت بع  اليزانة  تيرس  املدعو  الجم عي 

للجم عة الساللية بوالد أنعيش بوالد 

أورحمة ذي شه دة اإلستغالل رقم 

املتواجد   2222 م رس   7 أت ر7خ   42

السفلية،  ع مر  التراأية  أ لجم عة 

بحواز  دائرة  السفلية،  ع مر  قي دة 

اأتداء  القنيطرة،   إقليم  القنيطرة، 

غ ية  إلى   2222 بأر27   25 ت ر7خ  من 

شأن  في  علني  أحث   2222 م ي   4

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

مس حة سقي  بج2  من  منه،   امل ء 

املجيد  عبد  السيد  لف ئدة  هكت ر   1

التعر7ف  لبط قة  الح م2  تهته 

.G342848 الوطنية

19
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/597 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

ذي   329 الكولد  إق مة  املسمى 

 13/115690 عدد  العق ري  الرسم 

املتواجد  مهدية  أطر7ق  الك ئن 

أ لجم عة التراأية القنيطرة، امللحقة 

5، دائرة بوالد اوجيه، إقليم  اإلدار7ة 

القنيطرة،  اأتداء من ت ر7خ 25 بأر27 

أحث   2222 م ي   4 إلى غ ية   2222

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

سقي حديقة املنزل مس حته  2.2262 

الع لي  عبد  السيد  لف ئدة  هكت ر 

التعر7ف  لبط قة  الح م2  العم ري 

.UC41847 الوطنية

20

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/592 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

ذي  والفرش ش  دهس  أالد  املسمى 

 R/18595 عدد  العق ري  الرسم 

املتواجد  يحيى  بوالد  أقبيلة  الك ئن 

قي دة  أومعيز،  التراأية  أ لجم عة 

أومعيز، دائرة سيدي سليم ن، إقليم 

سيدي سليم ن،  اأتداء من ت ر7خ 25 

 2222 م ي   4 إلى غ ية   2222 بأر27 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

2.8393 هكت ر لف ئدة  سقي مس حة 

السيد رشيد لكح2 الح م2 لبط قة 

.GA82782 التعر7ف الوطنية

21

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   7 أت ر7خ  ح.ج/2022/616 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

مق سمة  ذي  لبتيرة  فدان  املسمى 

28 املتواجد  28 ص  أنظ ئر ظ بعدد 

الطلبة،  مق م  التراأية  أ لجم عة 

الخميس ت،  إقليم  تيفيلت،  دائرة 

إلى   2222 بأر27   25 من ت ر7خ  اأتداء 

غ ية 4 م ي 2222 أحث علني في شأن 

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  من بج2 سقي    منه،  امل ء 

1,90 هكت را لف ئدة السيد)ة) لحسني 

التعر7ف  لبط قة  )ة)  الح م2  احمد 

.XA3492 الوطنية

34

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   7 أت ر7خ  ح.ج/2022/617 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

املسمى فدان عين الجرف ذي عقد 

أ لجم عة  املتواجد   253 عدد  شراء 

الخميس ت،  دائرة  الكنزرة،  التراأية 

ت ر7خ  من  اأتداء  الخميس ت،  إقليم 

م ي   4 غ ية  إلى   2222 بأر27   25

مشروع  شأن  في  علني  أحث   2222

امل ء  وجلب  ثقب  أإنج ز  الترخيص 

 2,50 مس حة  من بج2 سقي    منه، 

هكت را لف ئدة السيد)ة) س لم عب س 

الح م2 )ة) لبط قة التعر7ف الوطنية 

.XA16772

35

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   7 أت ر7خ  ح.ج/2022/619 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

ذي الرسم العق ري   2 املسمى أن ني 

أ لجم عة  املتواجد   16/8076 عدد 

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  التراأية 

اأتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية  إلى   2222 بأر27   25 ت ر7خ  من 

شأن  في  علني  أحث   2222 م ي   4

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  من بج2 سقي    منه،  امل ء 

 TWERLO شركة  لف ئدة  هكت را   4

FARMS في شخص ممثله  الق نوني.

36

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   7 أت ر7خ  ح.ج/2022/628 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

رقم  شراء  عقد  ذي  اشرف  املسمى 

23 عدد 522 صحيفة 338 املتواجد 

دائرة  الحم م،  التراأية  أ لجم عة 

من  اأتداء  إقليم خنيفرة،  بكلموس، 

ت ر7خ 25 بأر27 2222 إلى غ ية 4 م ي 

مشروع  شأن  في  علني  أحث   2222

الترخيص أإنج ز أئر وجلب امل ء منه، 

 0,9976 مس حة  سقي  بج2  من 

الغوتي عبد  هكت را لف ئدة السيد)ة) 

لبط قة التعر7ف  )ة)  الغ ني الح م2 

.V42244 الوطنية

37

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   8 أت ر7خ  ح.ج/2022/639 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

العق ري  الرسم  1ذي  املسمى أوزور 

عدد 27/27234 املتواجد أ لجم عة 

بكلموس،  دائرة  الحم م،  التراأية 

 26 من ت ر7خ  اأتداء  إقليم خنيفرة، 

 2222 م ي   5 إلى غ ية   2222 بأر27 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

امل شية  وارواء  املنزلي  االستعم ل 

محمد  سعداوي  السيد)ة)  لف ئدة 

الح م2 )ة) لبط قة التعر7ف الوطنية 

.D121776

38

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/586 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

الرسم  ذي  شر7ف  موالي  املسمى 

املتواجد   67/24561 عدد  العق ري 

دائرة  أ لجم عة التراأية راس جيري، 

من  اأتداء  إقليم الح جب،  بكوراي، 

ت ر7خ 25 بأر27 2222 إلى غ ية 4 م ي 

مشروع  شأن  في  علني  أحث   2222

امل ء  وجلب  ثقب  أإنج ز  الترخيص 

منه، من بج2 سقي مس حة 1,1131 

أنعدي  السيد)ة)  لف ئدة  هكت را 

لبط قة  )ة)  الح م2  رض   محمد 

.D233919 التعر7ف الوطنية

39
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/564 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

شه دة  ذي  أوقج ور  املسمى 

مص دق عليه    368 االستغالل عدد 

املتواجد   2222 م رس   31 أت ر7خ 

أورزو7ن،  آيت  التراأية  أ لجم عة 

الح جب،  إقليم  الح جب،  دائرة 

إلى   2222 بأر27   25 من ت ر7خ  اأتداء 

غ ية 4 م ي 2222 أحث علني في شأن 

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

مس حة سقي  بج2  من  منه،   امل ء 

لهو  السيد)ة)  لف ئدة  هكت رات   5  

لبط قة التعر7ف  )ة)  حليمة الح م2 

.D419125 الوطنية

40

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/602 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

املسمى ألكز7ز 1 ذي الرسم العق ري 

عدد 67/11611  املتواجد أ لجم عة 

التراأية آيت نعم ن، دائرة الح جب، 

 25 اأتداء من ت ر7خ  إقليم الح جب، 

 2222 م ي   4 إلى غ ية   2222 بأر27 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  امل ء  وجلب  ثقب  أإنج ز 

هكت رات   5 مس حة  سقي  بج2 

حليمة  تج مي  السيد)ة)  لف ئدة 

الح م2)ة) لبط قة التعر7ف الوطنية 

.D378322

41

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/601 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

املسمى الفدان الكبير ذي عقد امللكية 

ضمن بعدد 13 صحيفة 13  املتواجد 

أ لجم عة التراأية آيت نعم ن، دائرة 

الح جب، إقليم الح جب، اأتداء من 

ت ر7خ 25 بأر27 2222 إلى غ ية 4 م ي 

مشروع  شأن  في  علني  أحث   2222

امل ء  وجلب  ثقب  أإنج ز  الترخيص 

منه، من بج2 سقي مس حة 1 هكت را 

سليم ن  هريسة  السيد)ة)  لف ئدة 

الح م2)ة) لبط قة التعر7ف الوطنية 

.D358999

42

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/598 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

الرسم  ذي    II سله مية  أو  املسمى 

املتواجد   K/14339 العق ري 

عم ر،  أني  نزالة  التراأية  أ لجم عة 

اأتداء  إقليم مكن س،  دائرة زرهون، 

إلى غ ية   2222 بأر27   25 ت ر7خ  من 

شأن  في  علني  أحث   2222 م ي   4

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

 5 من بج2 سقي مس حة  منه،  امل ء 

الدون �شي  السيد)ة)  لف ئدة  هكت را 

لبط قة  الح م2)ة)  اإلله  عبد 

.DC642 التعر7ف الوطنية

43

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/531 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

ذي الرسم العق ري  املسمى فالحية  

عدد 59/19451 املتواجد أ لجم عة 

التراأية أطيط، دائرة عين ت وجدات، 

 25 اأتداء من ت ر7خ  إقليم الح جب، 

 2222 م ي   4 إلى غ ية   2222 بأر27 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  امل ء  وجلب  ثقب  أإنج ز 

هكت را   2.75 مس حة  سقي  بج2 

عبداملجيد  زواك  السيد)ة)  لف ئدة 

الح م2)ة) لبط قة التعر7ف الوطنية 

.Q61232

44

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ   2022/590 ح.ج 

العق ر  على  سيجري  الذي   2222

املسمى فدان أن الشرقي ملغيسالت 

ورقم   419 رقم  شراء  عقدي  ذي 

التراأية  أ لجم عة  املتواجد   232

الخميس ت،  دائرة  يدين،  ايت 

ت ر7خ من  اأتداء  الخميس ت،   إقليم 

25 بأر27 2222 إلى غ ية 4 م ي 2222 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من بج2  منه،  أإنج ز أئر وجلب امل ء 

لف ئدة  هكت را   5,14 مس حة  سقي 

لبنى  والسيدة  أيرو  سهي2  السيد 

لبط قتي  الح ملين  الفهري  اشم عو 

AB156437 الوطنية   التعر7ف 

.AB184241و

45

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   5 أت ر7خ   2022/587

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

عقد  ذي  لقرع  اعمر  شعبت  فدان 

أ لجم عة  املتواجد   313 رقم  شراء 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  التراأية 

تيفلت، إقليم الخميس ت، اأتداء من 

ت ر7خ 25 بأر27 2222 إلى غ ية 4 م ي 

مشروع  شأن  في  علني  أحث   2222

الترخيص أإنج ز أئر وجلب امل ء منه، 

 0,2004 مس حة  سقي  بج2  من 

لعفر  السيد حم دي  لف ئدة  هكت را 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.D186594 رقم

46

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ   2022/593 ح.ج 

العق ر7ن  على  الذي سيجري   2222

لحميرة  وعو7نت  اجن ن ت  املسميين 

رقم  العق ر7ين  الرسمين  ذي 

 16/43859 ورقم   81/10192

التراأية  أ لجم عة  املتواجدين 

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

ت ر7خ من  اأتداء  الخميس ت،   إقليم 

25 بأر27 2222 إلى غ ية 4 م ي 2222 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

امل ء  وجلب  ثقب  وإنج ز  أئر  أحفر 

منهم ، من بج2 سقي مس حة 12,35 

وديع  السيد صنه جي  لف ئدة  هكت را 

التعر7ف  لبط قة  الح م2  مهدي 

.A661852 الوطنية رقم

47
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   5 أت ر7خ   2022/539

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

أوستة ذي عقد شراء ضمن رقم 28 

التراأية  أ لجم عة  املتواجد   32 ص 

إقليم صفرو،  دائرة املنزل،  اغزران، 

إلى   2222 بأر27   25 من ت ر7خ  اأتداء 

غ ية 5 م ي 2222 أحث علني في شأن 

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

 1 من بج2 سقي مس حة  منه،  امل ء 

هكت را لف ئدة السيد الحمومي عبد 

التعر7ف  لبط قة  الح م2  الفت ح 

.C723891 الوطنية رقم

48

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

مديرة   بصدرته  قرار  أموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   5 أت ر7خ   2022/89

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

العق ري  الرسم  ذي  »حمصيص» 

أ لجم عة  املتواجد   F/11672 رقم 

رب ط  أ شو7ة  الخير،  رب ط  التراأية 

الخير، إقليم صفرو، اأتداء من ت ر7خ 

25 بأر27 2222 إلى غ ية 5 م ي 2222 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه من بج2 

لف ئدة  هكت را   0,20 مس حة  سقي 

السيد املشوي احمد، الح م2 لبط قة 

.Z36922 التعر7ف الوطنية

49

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدرته  قرار  أموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   5 أت ر7خ   2022/596 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

العق ري  الرسم  ذي  ورمي»  »أوي 

املتواجد أ لجم عة   41/62664 رقم 

إقليم  دائرة صفرو،  التراأية ت زوطة، 

 صفرو، اأتداء من ت ر7خ 25 بأر27 2222 

علني  أحث   2222 م ي   5 غ ية  إلى 

أإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من بج2 سقي  ثقب وجلب امل ء 

لف ئدة  هكت را   3,3144 مس حة 

لبط قة  الح م2  أنونة عمر،  السيد 

.C549879 التعر7ف الوطنية

50 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدرته  قرار  أموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   5 أت ر7خ   2022/528

العق رات  على  سيجرى  الذي 

 2 وبوعيون  »أوعيون1   املسم ة 

العق ر7ة  الرسوم  ذي  ودين » 

و7/211553   7/209582 رقم 

أ لجم عة  املتواجد  و7/211552 

احواز  دائرة  الطيب،  بوالد  التراأية 

من ت ر7خ  اأتداء  إقليم ف س،   ف س، 

25 بأر27 2222 إلى غ ية 5 م ي 2222 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه من بج2 

لف ئدة  هكت رات   5 مس حة  سقي 

الته مي،  الته مي  الوزاني  السيد 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.C392726

51

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدرته  قرار  أموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   7 أت ر7خ   2022/621 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العق ري رقم   «1 »ط رق 

أ لجم عة  املتواجد   41/16416

دائرة  اخي ر،  سيدي  كندر  التراأية 

صفرو، إقليم صفرو، اأتداء من ت ر7خ 

25 بأر27 2222 إلى غ ية 5 م ي 2222 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه من بج2 

امل شية  وإرواء  املنزلي  االستعم ل 

سمير،  الغزفوري  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.C328651

52

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   5 أت ر7خ  ح.ج/2022/604 

العق ر7ن  على  الذي سيجرى   2222

كراء  عقد  ذي  »أتيزرت»  املسميين 

مؤرخ أت ر7خ 32 ديسمبر 2221 وذي 

عقد شراء ضمن بعدد 265 ص 232 

اغب لو  التراأية  أ لجم عة  املتواجد 

إقليم صفرو،   اقورار، دائرة صفرو، 

إلى   2222 بأر27   25 من ت ر7خ  اأتداء 

غ ية 5 م ي 2222 أحث علني في شأن 

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت را   3,5647

قر�شي علوي ي سين  الح م2 لبط قة 

.CB322539 التعر7ف الوطنية

53

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   6 أت ر7خ   2022/609

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

ت ملوت ذي عقد ملكية ض  احر�شي 

بعدد 128 ص 54 املتواجد أ لجم عة 

ايموزار  دائرة  سرغينة،  التراأية 

من  اأتداء  أومل ن،  إقليم  مرموشة، 

ت ر7خ 25 بأر27 2222 إلى غ ية 5 م ي 

مشروع  شأن  في  علني  أحث   2222

الترخيص أإنج ز أئر وجلب امل ء منه، 

 0,4633 مس حة  سقي  بج2  من 

هكت را لف ئدة السيد مدنوب سعيد 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.B774557 رقم

54

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   6 أت ر7خ   2022/606

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

رقم  امللكية  شه دة  ذي  أومرصيد 

أ لجم عة  املتواجد   57/22302

التراأية عين اللوح، قي دة عين اللوح، 

إقليم إفران، اأتداء من ت ر7خ 2 م ي 

2222 أحث  12 م ي  إلى غ ية   2222

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  امل ء  وجلب  ثقب  أإنج ز 

بج2 سقي مس حة 3,4471 هكت رات 

لف ئدة السيد أوز7 ن هش م الح م2 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

.U124349

55
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   6 أت ر7خ   2022/611

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

العق ري رقم  الرسم  ز7دان موضوع 

21/11189 ذي عقد كراء حرر أت ر7خ 

املتواجد أ لجم عة   2222 م رس   12

التراأية ايت سغروشن، دائرة ت هلة،  

إقليم ت زة، اأتداء من ت ر7خ 25 بأر27 

أحث   2222 م ي   5 إلى غ ية   2222

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  امل ء  وجلب  ثقب  أإنج ز 

بج2 سقي مس حة 22 هكت را لف ئدة 

السيد الزوهري محمد امين الح م2 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

.Z355722

56

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   6 أت ر7خ   2022/615

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

رقم  امللكية  شه دة  ذي   7 ر7 ض 

أ لجم عة  املتواجد   21/72216

ت زة،   دائرة  مرزوقة،  أ ب  التراأية 

إقليم ت زة، اأتداء من ت ر7خ 25 بأر27 

أحث   2222 م ي   5 إلى غ ية   2222

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  امل ء  وجلب  ثقب  أإنج ز 

هكت را   1,0020 مس حة  بج2 سقي 

العز7ز  عبد  املنيني  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.Z59292 رقم

57

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   6 أت ر7خ  ح.ج/2022/607 

العق ر7ن  على  الذي سيجرى   2222

وعين  الذهب  »سهب  املسميين 

العق ر7ين  الرسمين  ذي  مص أين» 

 81/13172 رقم  و   81/13176 رقم 

عين  التراأية  أ لجم عة  املتواجدين 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الجوهرة، 

 25 ت ر7خ  من  اأتداء  الخميس ت، 

 2222 م ي   4 إلى غ ية   2222 بأر27 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من بج2  منه،  أإنج ز أئر وجلب امل ء 

هكت رات   0,7017 مس حة  سقي 

لف ئدة السيد الرف عي حس ن الح م2 

.X22496 لبط قة التعر7ف الوطنية

58

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   6 أت ر7خ  ح.ج/2022/613 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

الرسم  ذي  زايلي»  »فدان  املسمى 

املتواجد   81/15801 رقم  العق ري 

الجوهرة،  عين  التراأية  أ لجم عة 

الخميس ت،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى   2222 بأر27   25 من ت ر7خ  اأتداء 

غ ية 4 م ي 2222 أحث علني في شأن 

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،   امل ء 

هكت رات لف ئدة السيدة اسمه ن   3

البه لي البه لي بص لة عن نفسه  وني أة 

الح ملة  ليث،  محمد  الق صر  اأنه  

 A336951 لبط قة التعر7ف الوطنية

وعقد ازدي د رقم 10/1950.

59

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
بأر27   6 أت ر7خ  ح.ج/2022/614 
العق ر  على  سيجرى  الذي   2222
العق ري  الرسم  ذي  »أيكر»  املسمى 
املتواجد أ لجم عة   16/34178 رقم 
التراأية ايت أو7حيى الحج مة، دائرة 
اأتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 
غ ية  إلى   2222 بأر27   25 ت ر7خ  من 
شأن  في  علني  أحث   2222 م ي   4
مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 
 3 من بج2 سقي مس حة  منه،  امل ء 
امل حي  اأن  السيد  لف ئدة  هكت رات 
التعر7ف  لبط قة  الح م2  العربي، 

.A212334 الوطنية
60

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
بأر27   6 أت ر7خ  ح.ج/2022/610 
العق رات  الذي سيجرى على   2222
تيكنو7ن  والدارو  »تكنو7ن  املسم ة 
والدار  وتيكنو7ن  والدار  وتيكنو7ن 
جو  وشعبة  أوتيكنو7ين  و  والدار 
وشعبت الجوو وشعبة اجو وسيدي 
عالل وشعبة جو وشعبت الجو» ذات 
عقود الشراء برق م 44 - 323 - 83 - 
 165 - 143 - 34 - 142 - 166 - 127
أ لجم عة  املتواجد   .  144  -  323  -
الخميس ت،  دائرة  الكنزرة،  التراأية 
ت ر7خ  من  اأتداء  الخميس ت،  إقليم 
25 بأر27 2222 إلى غ ية 4 م ي 2222 
أحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من  منه ،  امل ء  وجلب  آأ ر   4 أإنج ز 
بج2 سقي مس حة 39 هكت را لف ئدة 
معه،  ومن  منير  السهلي  السيد 
الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.AB92288
61

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   8 أت ر7خ   2022/641

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

التراأية  أ لجم عة  املتواجد  أويغنو 

إقليم  الح جب،  دائرة  نعم ن،  آيت 

بأر27   29 من ت ر7خ  اأتداء  الح جب، 

أحث   2222 م ي   9 إلى غ ية   2222

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

لف ئدة  هكت رات   5 مس حة  سقي 

لبط قة  الح م2  يونس  يحي   السيد 

.D629144 التعر7ف الوطنية رقم

82

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   8 أت ر7خ   2022/640

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

ميمونة احمد موضوع الرسم العق ري 

رقم K/7973 ذي شه دة إدار7ة رقم 

أ لجم عة  املتواجد   500/2020

التراأية لقصير، دائرة عين ت وجدات، 

ت ر7خ من  اأتداء  الح جب،   إقليم 

29 بأر27 2222 إلى غ ية 9 م ي 2222 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

سقي مس حة 0,3405 هكت ر لف ئدة 

السيدة والرامي لبنى الح ملة لبط قة 

.DJ5965 التعر7ف الوطنية رقم

83
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   7 أت ر7خ   2022/635

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

ملك الدولة موضوع الرسم العق ري 

شراكة  اتف قية  ذي   K/2039 رقم 

 131637 رقم  مشروع  الدولة  مع 

آيت  التراأية  أ لجم عة  املتواجد 

إقليم  الح جب،  دائرة  أورزو7ن، 

بأر27   25 من ت ر7خ  اأتداء  الح جب، 

أحث   2222 م ي   5 إلى غ ية   2222

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

لف ئدة  هكت رات   5 مس حة  سقي 

 STE DOMAINE TAHIRI .A شركة 

SARL في شخص ممثله  الق نوني.

84

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   7 أت ر7خ   2022/629

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

رقم  امللكية  شه دة  ذي  امللح  سهب 

أ لجم عة  املتواجد   21/31863

دائرة  الشرقية،  مكن سة  التراأية 

ت ر7خ  من  اأتداء  ت زة،  إقليم  ت زة، 

25 بأر27 2222 إلى غ ية 5 م ي 2222 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من بج2  منه،  أإنج ز أئر وجلب امل ء 

سقي مس حة 1,5396 هكت را لف ئدة 

السيد زكر7 ء دايداي والته مي دايداي 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.Z38226 و Z465724 رقم

85

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   7 أت ر7خ   2022/627

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

رقم  امللكية  شه دة  ذي   1 النملي 

أ لجم عة  املتواجد   69/157935

موالي  دائرة  روا�شي،  سبع  التراأية 

يعقوب، إقليم موالي يعقوب، اأتداء 

غ ية  إلى   2222 25 بأر27  ت ر7خ  من 

شأن  في  علني  أحث   2222 م ي   5

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

 2 من بج2 سقي مس حة  منه،  امل ء 

هكت رات لف ئدة السيد عبد الق در 

الح م2  احم موش  وف ئزة  توزاني 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

.AB39722 و C77613

86

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدرته  قرار  أموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   7 أت ر7خ   2022/625

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

كلي  ذي شراء  مو�شى»  علي  »حجرد 

املتواجد   2011/330 رقم  ملف 

الغربية،  غي تة  التراأية  أ لجم عة 

من  اأتداء  ت زة،  إقليم  دائرة بملي2، 

ت ر7خ 25 بأر27 2222 إلى غ ية 5 م ي 

مشروع  شأن  في  علني  أحث   2222

منه  الترخيص أإنج ز أئر وجلب امل ء 

لف ئدة  أ مل ء  مقلع  تزو7د  بج2  من 

 STE SAHARA MARBRE شركة 

SARL AU في شخص ممثله  الق نوني.

87

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدرته  قرار  أموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   7 أت ر7خ   2022/622 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

رقم  العق ري  الرسم  ذي  »بسمة» 

أ لجم عة  املتواجد   21/76266

واد  دائرة  الغربية،  غي تة  التراأية 

ت ر7خ  من  اأتداء  ت زة،  إقليم  بملي2، 

25 بأر27 2222 إلى غ ية 5 م ي 2222 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

منه من بج2  امل ء  أئر وجلب  أإنج ز 

مس حة  والسقي  املنزلي  االستعم ل 

لف ئدة  أ لتنقيط  هكت رات   3,2298

معه،  ومن  يونس  املعلمي  السيد 

الوطنية  التعر7ف  لبط قة  الح م2 

.Z422474

88 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدرته  قرار  أموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   7 أت ر7خ   2022/618

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

ذي شه دة امللكية  »ملك اليوسفي» 

املتواجد أ لجم عة   21/36963 رقم 

دائرة  الغربية،  مكن سة  التراأية 

ت ر7خ  من  اأتداء  ت زة،  إقليم   ت زة، 

25 بأر27 2222 إلى غ ية 5 م ي 2222 

أحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أإنج ز ثقب وجلب امل ء منه من بج2 

هكت رات   2,8627 مس حة  سقي 

لف ئدة السيد محمد اليوسفي وعبد 

لبط قة  الح م2  اليوسفي،  الوه ب 

 Z273724 الوطنية   التعر7ف 

.Z153917و

89

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدرته  قرار  أموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   7 أت ر7خ   2022/620 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

نسخة  ذي  أوفليو»  حدو  أن  »حدو 

 684 بعدد  ض  شراء  عقد  من 

وعدد   684 ض بعدد  وعقدي شراء 

التراأية  أ لجم عة  املتواجد   417

إقليم  قي دة تمحريت،  تمحريت، 

افران، اأتداء من ت ر7خ 3 م ي 2222 

إلى غ ية 13 م ي 2222 أحث علني في 

شأن مشروع الترخيص أإنج ز ثقب 

منه من بج2 االستعم ل  وجلب امل ء 

 4,1098 مس حة  والسقي  املنزلي 

زر7و27  السيد  لف ئدة  هكت رات 

التعر7ف  لبط قة  الح م2  الي س، 

.BZ815262 الوطنية

90

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدرته  قرار  أموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 2222 بأر27   7 أت ر7خ   2022/636

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

رقم  امللكية  شه دة  ذي  »لعيون» 

أ لجم عة  املتواجد   5/38937

إقليم  ازرو،  أ شو7ة  ازرو،  التراأية 

افران، اأتداء من ت ر7خ 3 م ي 2222 

أحث علني   2222 م ي   13 إلى غ ية 

أإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من بج2 سقي  ثقب وجلب امل ء 

لف ئدة  هكت را   1,9065 مس حة 

ومن  اللطيف  عبد  م يم دي  السيد 

التعر7ف  لبط قة  الح م2  معه، 

.D211229 الوطنية

91
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
بأر27   8 أت ر7خ  ح.ج/2022/638 
العق ر  على  سيجرى  الذي   2222
شراء  عقد  ذي  »ت منوكت»  املسمى 
املتواجد   395 ص   332 بعدد  ض 
دائرة  سرغينة،  التراأية  أ لجم عة 
أومل ن،  إقليم  مرموشة،  إيموزار 
إلى   2222 بأر27   29 من ت ر7خ  اأتداء 
غ ية 9 م ي 2222 أحث علني في شأن 
مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 
امل ء منه، من بج2 االستعم ل املنزلي 
هكت را   0,6016 مس حة  والسقي 
لف ئدة السيد مق دري احمد الح م2 

.Y2568 لبط قة التعر7ف الوطنية
92

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
 2222 بأر27   5 أت ر7خ  ج/2022/603 
املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

عقد  ذي  السفلى»  البرواك  »كدية 

شراء ضمن أرقم 42 وملحق تصحيح 

 31 أرقم  ضمن  مس حة  وتحقيق 

املتواجد أ لجم عة التراأية كيس ن، 

دائرة غفس ي، إقليم ت ون ت، اأتداء 

إلى غ ية   2222 بأر27   25 ت ر7خ  من 

شأن  في  علني  أحث   2222 م ي   4

مشروع الترخيص أإنج ز أجلب امل ء 

سقي  بج2  من  الوحدة،  سد  من 

لف ئدة  هكت را   3,1670 مس حة 

السيد خلفوني محمد وحرب ل العربي 

الح ملين لبط قتي التعر7ف الوطنية 
.GB827 و رقم C712747 رقم
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   7 أت ر7خ  ح.ج/2022/623 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

املسمى »الخير 12» ذي شه دة امللكية 
املتواجد أ لجم عة   07/79030 رقم 

عين  أ شو7ة  الشقف،  عين  التراأية 

يعقوب، موالي  إقليم  الشقف، 

2222 إلى  25 بأر27   اأتداء من ت ر7خ 

غ ية 5 م ي 2222 أحث علني في شأن 

مشروع الترخيص أإنج ز ثقب وجلب 

مس حة سقي  بج2  من  منه،   امل ء 

هش م  السيد  لف ئدة  هكت رات   4  

الح ملين  الدي ز،  ومحسن  الدي ز 

رقم  الوطنية  التعر7ف  لبط قة 

.C943229 ورقم C796267
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   7 أت ر7خ  ح.ج/2022/626 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

أت ر7خ  مص دق عليه  ذي عقد كراء 

أ لجم عة  املتواجد   .2217 فبراير   7

اإلدار7ة  امللحقة  ت زة،  التراأية 

من  اأتداء  ت زة،  إقليم  الس دسة، 

غ ية إلى   2222 بأر27   25  ت ر7خ 

شأن  في  علني  أحث   2222 م ي   5  

وجلب  أئر  أإنج ز  الترخيص  مشروع 

منه، من بج2 بعراض صن عية امل ء 

 STE  )تقطيع الحديد) لف ئدة شركة 

شخص  في   NOUALI FES SARL

لبط قة  الح م2  الق نوني،  ممثله  

.Z132822 التعر7ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدرته  قرار  أموجب 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بأر27   7 أت ر7خ  ح.ج/2022/633 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2222

مطلب  ذي  أوز7د»  »كر7ن  املسمى 

املتواجد  التحفيظ رقم 21/46754. 

دائرة  كلدم ن،  التراأية  أ لجم عة 

ت ر7خ  من  اأتداء  ت زة،  إقليم  ت زة، 

م ي   5 غ ية  إلى   2222 بأر27   25

مشروع  شأن  في  علني  أحث   2222

الترخيص أإنج ز أئر وجلب امل ء منه، 

 0,7388 مس حة  سقي  بج2  من 

هكت را لف ئدة السيد احمد العرابش 

لبط قة  الح ملين  الت نحي،  وفوز7ة 

ورقم   Z359221 الوطنية  التعر7ف 

.Z328184
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